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RESUMO 

 

SANTOS, Arethusa Sidelly Medeiros dos. Comitê comunitário Cidade de Deus e a 

luta por uma escola de ensino médio: uma abordagem de inspiração etnográfica. 

Dissertação de mestrado. Orientação da Professora Doutora Letícia Helena Medeiros 

Veloso. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, 2018. 

 

A presente pesquisa tem como tema estudar as ações do Comitê comunitário Cidade de Deus na luta pela 

implantação de uma escola de ensino médio. Dentro destes limites, busca compreender a dinâmica de 

relações internas estabelecidas entre as instituições que compõem o Comitê e a forma como se dão as 

relações de poder com entidades externas à Cidade de Deus. A luta por educação marca a existência e 

resistência dos moradores de Cidade de Deus desde sua formação, sendo a instituição do Comitê 

Comunitário Cidade de Deus e a elaboração do Plano para o Desenvolvimento comunitário da Cidade de 

Deus um marco neste processo. Não obstante exista na localidade tão somente uma unidade escolar com 

funcionamento exclusivamente noturno atendendo pequeno quantitativo de alunos, a demanda local por 

uma escola de ensino médio passou a ser documentada através do Plano para o Desenvolvimento 

comunitário desde o ano de 2004, razão pela qual se faz relevante compreender as articulações que se 

constroem neste processo. Os métodos de pesquisa partem de verificação empírica, por meio da 

observação participante e uma abordagem do campo com inspiração etnográfica. O trabalho estrutura-se 

em três eixos condutores: inserção da pesquisadora no campo e análises iniciais do diário de campo; 

construção do Fórum Comunitário Cidade de Deus e a dinâmica de relações internas e externas ao Comitê 

comunitário e Agência de desenvolvimento local; Desdobramentos do Fórum e a projeção da Escola de 

ensino médio para Cidade de Deus. Como resultado, formula-se o tensionamento entre as esferas política 

e executiva do Comitê e as relações de poder estabelecidas com entidades externas, projetando 

questionamentos acerca da função das organizações no processo de articulação da Escola de ensino 

médio. 

 

Palavras-chaves: Comitê comunitário Cidade de Deus. Plano para o desenvolvimento comunitário em 

Cidade de Deus. Escola de ensino médio. Relações de poder. Etnografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Arethusa Sidelly Medeiros dos. Community Commitee City of God and 

the struggle for a Public High shool unity: an approach of ethnographic 

inspiration. Dissertação de mestrado. Orientação da Professora Doutora Letícia Helena 

Medeiros Veloso. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 

The present work intends to study the Community Commitee City of God actions in the struggle for the 

implementation of a High shool. Within those limits, It seeks to understand the internal and external 

relations dinamic involving the Community Commitee. The struggle for education marks the existence 

and resistence of residentes since Its foundation. In this process, the creation of the Community 

Commitee and a Local Development Plan were important milestones. The local demand for a Secondary 

School has been recorded at the Local Development Plan since 2004. However, there is only one 

secondary school in the neighbourhood working only at night for a few students, witch makes relevant to 

comprehend the linkages created in this process. The research methods are based on a empirical 

verification, through Participant observation and an approach of ethnographic inspiration. The Working 

structure is based on three axis: the researcher inclusion in the field and the field diarys’ first analysis; 

The construction of Community Forum City of God and the internal and external relations dinamic 

involving the Community Commitee and Local Developmet Agency; The Forum impacts and the 

projection of a Secondary school for City of God. As a result, tensions were developed between the 

political and executive spheres at the Comitee and the power relations established with external entities, 

projecting questions about the organizations functions in the process of Secondary School articulation. 

 

Palavras-chaves: Community Commitee City of God. Local Development Plan in City of God. Secondary 

School. Power relations. Ethnography. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por tema as ações do Comitê comunitário Cidade de 

Deus na luta pela implantação de uma escola de ensino médio para Cidade de Deus. 

Cidade de Deus traz em seu DNA a complexidade de um processo remocionista 

imbricado com uma política habitacional falha e deficitária. A política remocionista, ao 

reunir em um mesmo território moradores de diversas favelas, em circunstâncias sociais 

e econômicas díspares, contribuiu para a deflagração de um processo de classificação 

interna dos moradores e clara demarcação de fronteiras. Mesmo nestas circunstâncias e 

talvez em reação a elas, nas décadas seguintes à sua fundação, foram criadas 

associações de moradores, blocos de carnaval, times de futebol, sendo intenso o 

histórico de mobilizações sociais desde a sua formação na década de 60 do século 

passado. 

Nesta trajetória, a luta pela educação marca a existência e resistência de seus 

moradores, sendo a instituição do Comitê Comunitário Cidade de Deus e a elaboração 

do Plano para o Desenvolvimento comunitário da Cidade de Deus um marco neste 

processo. Cidade de Deus conta com apenas uma escola de ensino médio em turno 

noturno que divide espaço com o CIEP João Batista e atendia, no ano de 2012, 241 

alunos nas turmas de 1ª série do ensino médio1. Há uma evidente discrepância entre a 

quantidade de moradores e a prestação de serviços educacionais de ensino médio. Neste 

ponto, as estatísticas oficiais do IBGE (IBGE, 2013), apontando que no ano de 2010 

Cidade de Deus contava com 47.021 habitantes, são contestadas pelos representantes de 

instituições locais. Apontam que o número é bem maior, pois os dados oficiais não 

consideram o crescimento das favelas que surgiram no interior do bairro, apontando o 

número de aproximadamente 65.000 habitantes (MARCELINO, 2013). 

A relevância do tema está na articulação de uma luta histórica por educação 

tecida em uma das favelas mais emblemáticas do Rio de Janeiro através de um espaço 

deliberativo composto por instituições de base comunitária e uma instância executiva, 

por meio da qual se estabelecem as parcerias necessárias com entidades externas à 

Cidade de Deus. 

                                                           
1 Dados apresentados pela Secretaria Estadual de Educação na proposta de implantação da unidade 

escolar de ensino médio, no ano de 2012, aos quais tive acesso por meio de uma das representantes 

presentes às reuniões. Os dados encontravam-se disponibilizados no endereço eletrônico 

<http://cidadededeus.org.br/materias/implantacao-de-uma-unidade-escolar-estadual-na-cdd>. Atualmente, 

não se encontram disponíveis na internet, uma vez que o Portal Comunitário Cidade de Deus está 

temporariamente indisponível. 

http://cidadededeus.org.br/materias/implantacao-de-uma-unidade-escolar-estadual-na-cdd
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A pesquisa busca compreender a dinâmica de relações internas estabelecidas 

entre as instituições que compõem o Comitê e a forma como se dão as relações de poder 

com entidades externas à Cidade de Deus. 

O objetivo geral do trabalho é discutir como se dão as relações de poder entre as 

instituições no interior do Comitê comunitário e como se relaciona a instância executiva 

do Comitê com as entidades externas à Cidade de Deus, no que se refere à luta pela 

escola de ensino médio. Como objetivos específicos, busca analisar o processo de 

construção e a realização do V Fórum Comunitário Cidade de Deus; discutir a função da 

Agência Cidade de Deus de desenvolvimento local e sua representatividade; discutir o 

processo de formulação da escola de ensino médio através da gestão compartilhada 

entre Agência, Sesc Nacional e Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica)2. 

As organizações de Cidade de Deus e os atores do campo tiveram seus nomes 

modificados. Estão mantidos os nomes reais das instituições com as quais o Comitê 

comunitário e a Agência estabeleceram relações. Consta anexa uma lista com os nomes 

das instituições com maior atuação nas articulações que aqui serão tratadas, bem como 

as entidades parceiras. A Agência Cidade de Deus de desenvolvimento local será 

designada no curso do trabalho como Agência. O Departamento Nacional do Sesc3 será 

retratado ao longo do trabalho como Sesc Nacional, órgão distinto do Sesc Rio – parte 

integrante do Sistema Fecomércio RJ, atuando no Estado do Rio de Janeiro nas áreas de 

cultura, saúde, turismo social, educação, esporte e assistência4 . 

Por se tratar de pesquisa eminentemente empírica, o tensionamento das questões 

surgidas através do campo é o eixo condutor. Desenvolvo e formulo o presente trabalho 

como base e estrutura para a posterior abstração no campo teórico, a partir dos 

elementos e relações construídas nas linhas que seguem. A observação participante foi a 

escolha metodológica que norteou o projeto quando o campo ainda não se fazia viável. 

Passei a participar das reuniões do Comitê comunitário e da Agência de 

desenvolvimento local na condição de ouvinte, conhecida de todos a condição de 

pesquisadora. Optei por não fazer anotações durante as reuniões ou pedir permissão 

                                                           
2 Entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de Direito Público, responsável pela 

implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita no Estado do Rio de 

Janeiro (PORTAL FAETEC). 
3 Órgão normativo que elabora as diretrizes gerais do Sesc e suas políticas de ações para os programas 

institucionais nas áreas de Assistência, Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Turismo (PORTAL SESC) 
4 Parte integrante do Sistema Fecomércio RJ, atuando no Estado do Rio de Janeiro nas áreas de cultura, 

saúde, turismo social, educação, esporte e assistência (PORTAL SESC RIO). 
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para utilização de gravador por entender que estes instrumentos marcavam ainda mais a 

distância entre pesquisadora e atores locais. Condizente com a intenção de tomar parte 

naquele processo, procurei não antecipar análises, apenas observar e permitir que a 

minha presença fosse aceita pelos membros atuantes. 

Durante a pesquisa de campo, surgem como ações do comitê articulações 

direcionadas à implantação de uma escola de ensino médio em Cidade de Deus, as quais 

figurarão como eixo central das análises. 

No primeiro capítulo, tratarei da minha inserção no campo, as escolhas 

metodológicas e a construção enquanto pesquisadora, traçando um panorama da 

trajetória dos acontecimentos ao longo do período de pesquisa. 

O segundo capítulo destina-se a analisar as relações de poder internas ao comitê 

e de que forma são postas as relações com entidades externas no período compreendido 

entre o início do campo e a realização do V Fórum Comunitário Cidade de Deus. Será 

discutida a questão da heterogeneidade de ideários que fundam as organizações 

membros do comitê comunitário e o funcionamento desta instância deliberativa em 

contraponto com a sua instância executiva, a Agência Cidade de Deus de 

desenvolvimento local. A dinâmica de forças destas organizações será analisada através 

da construção dos projetos do II Festival Juventude na favela e V Fórum Comunitário 

Cidade de Deus. 

No terceiro capítulo, tratarei dos desdobramentos do V Fórum Comunitário 

Cidade de Deus, qual seja, a articulação entre Agência de desenvolvimento local, Sesc 

Nacional e Faetec para construção e gestão compartilhada da escola de ensino médio em 

Cidade de Deus, as quais passo a acompanhar na condição de pesquisadora e 

colaboradora junto à Agência. Apresentarei, apontando em projeção, as questões 

centrais deste projeto e as variáveis envolvidas, suscitando caminhos e possíveis 

tensionamentos a serem teorizados em momento posterior. 
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1 APROXIMAÇÕES DA PESQUISADORA AO TRABALHO DE CAMPO 

 Neste capítulo introdutório, busco contextualizar a escolha do tema e a minha 

construção enquanto pesquisadora, detalhando o caminho percorrido antes do início do 

trabalho de campo, o desenvolvimento da minha relação enquanto pesquisadora e atores 

locais, de forma que as análises que serão construídas possam ser visualizadas de forma 

ampla e transparente.  

 

1.1 POR QUÊ CIDADE DE DEUS 

De início, veio a decisão de fazer mestrado na UFF, ainda residindo em 

Natal/RN. O tema de pesquisa que de imediato me aparecia eram as UPP’s, certamente 

influenciada pela propaganda veiculada nos veículos de massa em contraponto ao 

iminente fracasso anunciado nos artigos acadêmicos que pude ter acesso à época.  

Dentre os territórios com UPP’s instaladas, Cidade de Deus chamou atenção 

pelo histórico remocionista de formação e a possibilidade de problematizar o caráter 

demarcatório e segregacionista desta política de segurança pública em uma favela que 

nasce heterogênea por imposição. 

Continuei pesquisando sobre o histórico de Cidade de Deus, para tentar 

compreender qual seria o ponto de partida desta análise. Nestas buscas, encontrei o 

endereço eletrônico do Portal comunitário Cidade de Deus, através do qual conheci o 

histórico do Comitê comunitário Cidade de Deus e a Agência Cidade de Deus de 

desenvolvimento local. Percebi, dada a riqueza do processo de construção do comitê, 

que este seria o foco da minha pesquisa, me interessava mais compreender o que os 

moradores estavam fazendo, a despeito ou mesmo em reação à implementação de 

políticas de segurança como as UPP’s. 

Ao fim e ao cabo, Cidade de Deus foi uma escolha, confirmada a cada novo 

passo, a cada novo compromisso.  

Após o término das atividades do Fórum Comunitário, marco final do trabalho 

de campo, em uma rápida mas significativa conversa com Arlete., ela me dizia do 

cansaço e da necessidade de se afastar um pouco do comitê. Imersa que estava em todo 

o processo de construção do Fórum e tendo visto as potencialidades do território, disse-

lhe que na academia e fora dela a primeira pergunta que me faziam depois de saber que 

minha pesquisa se dava em Cidade de Deus era “Porque Cidade de Deus?”. A minha 

percepção era que a pergunta somente faria sentido para quem não conhecesse Cidade 
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de Deus. Quem tem a oportunidade de conhecer alguns atores e algumas partes deste 

lugar, acaba por não entender a razão da pergunta. Lembro de ter dito que gostaria de 

responder: Se você conhecesse Cidade de Deus, não faria essa pergunta. 

Então, compreendo como uma escolha, cujo acerto se confirmou e se confirma 

através de todas as relações que continuam sendo construídas. Continuar sendo uma 

escolha – abarcando sempre a possibilidade de não continuar – traz à tona os papéis 

sociais que se colocam em jogo.  

O olhar que será esmiuçado neste trabalho é o olhar de uma mulher branca, 

classe média, nordestina. 

A condição de mulher pode funcionar como facilitador no processo de inserção, 

uma vez que há claramente um protagonismo feminino nas lutas travadas no Comitê 

comunitário e na Agência de desenvolvimento local, sobretudo no que se refere à 

educação, área de trabalho em que as mulheres são maioria. 

As dificuldades iniciais relatadas por Fernando - professor que me possibilitou o 

acesso ao comitê comunitário, tema tratado a seguir - não se apresentaram para mim, 

houve uma aparente aceitação imediata da minha presença e, neste ponto, a condição de 

mulher facilitou o acesso e permanência. 

A origem nordestina contribui para o acolhimento inicial. A socialização do 

morador de Cidade de Deus permite compreender uma certa desconfiança com as 

atitudes do outro, sobretudo se esse outro não é cria de CDD5. Não obstante, ser mulher 

e nordestina neste contexto me aproxima daqueles atores, ao passo que um homem 

carioca despertaria naqueles mesmos atores uma certa resistência que a mim não foi 

imposta. 

O imaginário do egresso do nordeste - trabalhador e honesto - aproxima, 

sobretudo considerando o histórico de contribuição de milhares de cidadãos vindos do 

Nordeste na construção da cidade, incluídas várias das favelas atualmente intensamente 

habitadas, como a Rocinha, com relevante fluxo migratório vindo do Nordeste na sua 

constituição6.  

                                                           
5 Os moradores utilizam o termo cria como fator de pertencimento do local, moradores que viveram o 

cotidiano da favela. CDD é uma forma recorrente de retratarem Cidade de Deus para aqueles que 

guardam intimidade e afeto com o lugar. 
6 O imaginário e a história contada pelos próprios moradores vem sendo fortalecida na cidade do Rio de 

Janeiro, sendo uma iniciativa o Rolé dos favelados. Em uma de suas edições na Rocinha, um guia local e 

ativista retrata esta influência nordestina (BULL, 2018) 
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A pesquisa que segue sendo apresentada foi viabilizada por meio de uma decisão 

judicial em caráter liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça do RN, 

órgão do qual sou servidora, a concessão de licença remunerada para cursar o Programa 

de mestrado em Sociologia e Direito da UFF. Anteriormente, o pedido administrativo 

havia sido negado pelo respectivo Presidente, ao argumento de que o órgão enfrentava 

escassez de servidores e eu poderia me submeter à programa de mestrado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sem que eu precisasse me ausentar do 

trabalho e da minha família. 

A classe a qual pertenço é um dos elementos que tornam possível Cidade de 

Deus ser uma escolha. 

 

1.2 ACESSO AO CAMPO DE PESQUISA  

O trabalho de campo talvez tenha iniciado em expectativa antes da aprovação na 

seleção do mestrado, sempre foi a razão de ser da vinda ao Rio. Ainda na fase de 

elaboração do projeto de pesquisa, durante o ano de 2015, tentei entrar em contato com 

algumas instituições pelo facebook, cujas respostas nunca recebi. Uma dessas tentativas 

marcou, representou um pouco a dificuldade com a qual teria que lidar no cotidiano da 

minha pesquisa. Passei a seguir e ler as postagens de Antônio com frequência, me 

parecia que ele de fato falava sobre o seu lugar com propriedade. No seu perfil pessoal,  

ele se define como carioca de Madureira, empreendedor social, professor, roteirista e 

ativista de direitos humanos. Decidi então pedir ajudar para conhecer alguma associação 

de moradores em Cidade de Deus, explicando que estava participando de algumas 

seleções de mestrado no Rio e tinha bastante interesse na questão. De forma bem direta, 

mas não arrogante ou agressiva, ele expôs que adotava uma política de não cooperação 

com mestrandos, doutorandos e pesquisadores em função de experiências anteriores que 

decepcionaram. Ele relatou ter se disponibilizado para contribuir em alguns trabalhos 

acadêmicos que ao final não deixaram qualquer benefício para os projetos ou para os 

próprios territórios envolvidos. Ressaltou ainda somente apoiar, à época, três colegas 

que se tornaram acadêmicos. Agradeceu o reconhecimento pelo seu trabalho nas redes 

sociais, mas concluiu pela impossibilidade de ajudar-me na empreitada.  

À época, eu não tinha como prever que encontraria como coordenador da 

Agência de desenvolvimento local Lucas, um amigo seu que contribuiria enormemente 
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para a pesquisa e de certa forma concordaria em cooperar comigo enquanto 

pesquisadora, mesmo sem saber que tipo de pesquisadora eu poderia ser. 

 Menos de dois meses depois desta conversa, em dezembro de 2015, fui 

aprovada na seleção da UFF com o projeto de pesquisa ainda mantendo o trabalho 

empírico no Comitê Comunitário Cidade de Deus, a despeito de somente conhecer o 

portal eletrônico que disponibiliza notícias e histórico do Comitê. 

Durante o primeiro semestre do mestrado, a ligação com o trabalho de campo 

não se estabeleceu.  Quando finalmente encontrei potenciais interlocutores através de 

colegas do mestrado, no final de 2016, tive receio em iniciar a pesquisa em um 

momento crítico para os moradores de Cidade de Deus. Após a queda do helicóptero da 

polícia militar no bairro, houve uma atuação violenta da polícia, razão pela qual fui 

aconselhada a aguardar um pouco mais para dar início à pesquisa. O início do trabalho 

de campo foi adiado, em virtude da intensidade das operações que aconteciam à época. 

Logo após o incidente acima narrado, foram encontrados sete corpos no interior de 

Cidade de Deus, cujas mortes teriam decorrido de confronto em operações policiais 

ocorridas logo após a queda do helicóptero. Na ocasião, o secretário de segurança 

pública decidiu ocupar a favela por tempo indeterminado (PORTAL ISTO É).  

Ao mesmo tempo, diante da provável dificuldade em acessar o campo de 

pesquisa, foi sugerida também a ideia de alterar o objeto da pesquisa, ter um segundo 

plano. A despeito de concordar, acatei apenas a primeira sugestão e nunca cheguei a 

pensar em alternativas para minha pesquisa. Afinal, aquele ainda era o primeiro 

semestre, havia tempo. 

Um pouco antes do início do segundo semestre, recebi por whatsapp o folder de 

um Seminário que aconteceria na Unigranrio “Metodologias participativas & Sentidos 

de Comunidade”. Uma das palestras me chamou de imediato a atenção “Pesquisa-ação 

em favelas: Avanços e tropeços em 10 anos de pesquisa-ação na Cidade de Deus”. Após 

ouvir a conferência de Alfonso Torres Carrillo, Doutor em Estudos latino-americanos e 

Professor titular da Universidad Pedagógica Nacional, e suas referências e sentidos de 

comunidade, fui ressignificando mentalmente meu projeto e o que eu estava buscando. 

À tarde, descobri que o palestrante que falaria sobre Cidade de Deus não poderia 

comparecer por um problema de saúde. 
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Decidi enviar-lhe um e-mail falando sobre o meu interesse e pesquisa. Desta 

vez, a resposta foi rápida e acolhedora. Fernando convidou-me a ir ao Soltec7 para uma 

conversa. Na noite anterior ao encontro, encontrei sua dissertação e a tese do professor 

Ricardo Mello8, professor também vinculado ao Soltec, exatamente sobre o Comitê 

comunitário e as interações das associações comunitárias em Cidade de Deus. 

No dia 20.03.2017, considero que iniciei meu trabalho de campo ou me 

aproximei dele através dos olhos de quem fez parte dele. Fernando me recebeu na sala 

ABC112, Bloco B do Centro de Tecnologia da UFRJ, expôs a trajetória da sua relação e 

do Soltec em Cidade de Deus, explicando que algumas pesquisas já haviam encerrado, 

mas que permanecia uma parceria com a Agência e o Comitê comunitário em suas 

demandas. 

Recebi de Fernando9 as suas percepções sobre o comitê, a agência e as relações 

que se construíam ao redor disso. Este contato prévio me possibilitou estabelecer 

comparações entre o meu acesso e o dele, permitindo desenhar quais são os marcadores 

enquanto pesquisadora.  

Disse-me abertamente que para fazer um bom trabalho, eu teria que participar 

ativamente das atividades, demonstrar interesse, para terem a confiança de que eu não 

estava ali apenas como pesquisadora distante interessada apenas em estudá-los. Ao final 

da conversa, depois de saber que sou servidora do TJ/RN e assessorei juízes por muito 

tempo, ele sugeriu ser essa a minha contribuição, sugestão aceita de pronto.  

Ouvi um pouco das suas percepções sobre o Comitê comunitário, da dificuldade 

de lidar com uma instância deliberativa e outra executora, institucionalizada, com 

CNPJ, das intermitências de funcionamento da Agência e do comitê, análises presentes 

                                                           
7 O Núcleo de solidariedade técnica é um núcleo interdisciplinar de extensão, pesquisa e ensino da UFRJ, 

que desenvolve projetos em rede com abordagem territorial e participativa, nos campos da Tecnologia 

Social e da Economia Solidária, visando à construção de políticas públicas para a equidade social e o 

equilíbrio ambiental (PORTAL NIDES). 
8 Professor Adjunto de engenharia econômica do Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da Escola 

Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutor em engenharia de produção pela 

COPPE/UFRJ. Professor no Programa de Programa de Pós-Graduação em Tecnologia para o 

Desenvolvimento Social - PPGTDS, organizado pelo Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento 

Social - NIDES/UFRJ. Pesquisador extensionista do SOLTEC - Núcleo de Solidariedade Técnica.  

9 Doutor em Engenharia de Produção pelo Programa de Engenharia de Produção (PEP) da COPPE/UFRJ 

Analista de Tecnologia da Informação da UFRJ e Pesquisador-Extensionista do Núcleo de Solidariedade 

Técnica (Soltec/UFRJ). Professor permanente do mestrado em Tecnologia para o Desenvolvimento 

Social do PPGTDS/NIDES/CT. 
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em sua dissertação e tese de doutorado envolvendo as organizações de base comunitária 

atuando em Cidade de Deus. 

Trouxe muitos elementos que posteriormente surgiriam na pesquisa, como uma 

certa disputa entre jovens e velhos, por existirem lideranças fortes ainda e muito antigas. 

Expôs a dificuldade de renovação na condução dos projetos e as constantes perdas de 

lideranças antigas. Tratou de questões políticas e a forte atuação de militância partidária 

de esquerda na formação e construção de Cidade de Deus e do próprio Comitê 

comunitário. 

Enquanto conversávamos, Fernando procurou em seu e-mail os contatos do 

pessoal do comitê e me contou que a demanda em que eles estavam envolvidos se 

referia à uma escola de ensino médio e que haveria uma reunião próxima, que eu 

poderia ir e me apresentar. 

À época, eu não compreendi que seria esse meu tema (ou seria esse o pano de 

fundo das atuações do comitê durante a minha pesquisa), apenas agradeci pelo 

surgimento da oportunidade. 

As percepções de Fernando sobre o funcionamento do comitê e da agência 

fornecem elementos para pensar o campo. Após algumas idas a Cidade de Deus e 

conversas com Clara, entendi que, durante a pesquisa de Fernando, houve uma espécie 

de divisão, tanto assim que o Portal comunitário, ferramenta construída com a 

contribuição do próprio pesquisador Fernando e do Soltec, não conta com a 

INSTITUIÇÃO 1 como uma das instituições. Para Clara, faltou a Fernando a percepção 

de que as reuniões não eram somente palco de disputas menores que não resolviam 

questões, existindo um sentido maior naquele processo. 

Há, é certo, uma dificuldade natural em aceitar críticas vindas de um 

pesquisador que não viveu aquela luta e, portanto, jamais terá condições de falar como 

fala um morador e um militante de Cidade de Deus. Por outro lado, o não 

funcionamento do comitê deve ser pensado de forma conjuntural, na qual estão escassos 

os recursos financeiros e as instituições disputam os poucos editais existentes, o que 

reforça a competitividade entre as instituições e dificulta ainda mais a cooperação entre 

elas. 

No que se refere à indefinição ou dificuldade de compreensão dos papéis 

desempenhados pelo comitê comunitário e pela Agência de desenvolvimento local, há 

entre os próprios membros um certo desconhecimento ou mesmo opiniões divergentes 
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sobre o papel da cada entidade no processo de tomada de decisões. Ocorrem com 

frequência nas reuniões discussões sobre o papel de cada entidade, sendo sempre 

reforçado por Clara ou Arlete. o papel político e deliberativo do Comitê comunitário e o 

papel executivo da Agência de desenvolvimento local. 

Em relação à oferta inicial de alguma contribuição em assessoria de questões 

jurídicas, aparentemente não existia esta demanda, pois não me foi solicitada qualquer 

atuação neste sentido. A despeito de o e-mail enviado por Fernando ter mencionado 

meu trabalho como assessora, nenhum dos membros tratou do assunto comigo, acredito 

mesmo que não tenham dado importância ao e-mail. Lucas, coordenador da agência, 

jovem, educador popular, morador de Cidade de Deus à época, mas vindo do Espírito 

Santo, me recebeu de forma muito positiva desde o início, a ponto de termos construído 

uma relação de amizade, posteriormente distanciada com a sua saída da Agência.  

O acolhimento inicial veio de alguém que não é filho de Cidade de Deus, mas 

têm vasta vivência como educador e escritor periférico, as suas análises e percepções 

me ajudaram a enxergar o que talvez sozinha não conseguisse distinguir. Este olhar que 

se inicia externo e se constrói interno pode ser pensado como parte de relações que 

permeiam a tessitura social de Cidade de Deus, apontando uma espécie de imposição 

aos moradores de convivência com olhares externos, cuja permanência no território é 

incerta. 

 

1.3 METODOLOGIA  

Refletir e problematizar a subjetividade da pesquisadora e os métodos que a 

academia institucionalizou como caminhos a serem seguidos em uma pesquisa empírica 

é de fundamental importância para compreender o campo de análise que se colocou e se 

coloca durante a pesquisa de campo, de forma que seja transparente o olhar e o ponto de 

vista que será explicitado ao longo do trabalho. 

A observação participante foi a escolha metodológica desde a elaboração do 

projeto de pesquisa. No decorrer da pesquisa, precisei lidar com o incômodo dos termos 

e das práticas da academia que represento. Lidar com pessoas que acumularam em seu 

percurso de vida muito mais conhecimento e vivência do que provavelmente terei me 

impelia a não considerá-los objeto de estudo. A outra alternativa seria estabelecer uma 

relação horizontal, mas me parece que inevitavelmente será uma relação de poder. 



 

20 

 

Decidi que nos primeiros encontros, não faria anotações durante as reuniões, 

para que os membros e participantes passassem a se sentir confortáveis com a minha 

presença e isso não interferisse além do necessário no andamento dos trabalhos, nas 

suas falas. Entendia também que aquele era um momento de início da minha relação 

com eles e eu também precisava me ambientar sem a pressão de ter que descrever o que 

eu estava sentindo ou percebendo em cada situação que fosse ocorrer. 

No decorrer dos trabalhos, decidi que não iria pedir autorização dos presentes 

para gravar o áudio das reuniões, por compreender que a relação se estabeleceu de uma 

forma segura e confortável tanto para mim quanto para eles. Optei então por fazer 

anotações posteriores. Durante as reuniões, eu utilizava alguma ferramenta no celular 

para registrar pequenos acontecimentos que me chamavam a atenção, podendo discorrer 

oportunamente sobre. 

Mesmo tendo sido aconselhada por Lucas a utilizar gravador, entendi que inserir 

esta ferramenta modificaria a tônica da relação que estava se construindo. 

Fui recebida por Arlete.. À época, eu ainda não sabia que estava conhecendo 

uma militante aguerrida da Cidade de Deus, ex-moradora, mas ainda atuante. 

Atualmente, talvez seja a militante que mantenha de forma mais orgânica ligações 

ativas com a academia. 

É importante mencionar que ao acessar o comitê comunitário, eu não conhecia a 

história pessoal de qualquer dos representantes das instituições, uma vez que o único 

contato com o comitê se desenvolveu por meio do portal eletrônico, razão pela qual não 

havia condições de entender quais delas de fato estavam em atividade junto ao comitê. 

Não houve qualquer obstáculo imposto por qualquer dos participantes do comitê 

com a minha presença. Tampouco foi solicitada qualquer atuação da minha parte como 

contrapartida pela permissão de acessar as reuniões. Havia, no início, uma avaliação ou 

cautela para entender se realmente eu continuaria acompanhando as reuniões. A partir 

do momento em que a confiança mútua se estabeleceu, passei a ser tratada como 

participante, recebida sempre com afeto por todos. 

A minha percepção de acolhimento foi verbalizada em uma roda de conversa, 

realizada em 17.11.2017, no prédio onde se desenvolvem os trabalhos da Agência de 

desenvolvimento local e Comitê comunitário Cidade de Deus. O Rio de Janeiro não é 

exatamente acolhedor com o que não é espelho, costuma apontar o sotaque “bonitinho” 

de quem vem do Nordeste. Cidade de Deus, desde sempre, lembrou a minha cidade do 
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interior do Rio Grande do Norte, ali não era a minha forma de falar que importava. 

Aquela parte do Rio me cativou, de alguma forma reforçando que há de fato uma 

tessitura social diferenciada quando se fala destas pessoas, destas vivências. 

No decorrer do campo, houve uma dificuldade de interação decorrente da 

distância entre Niterói e Cidade de Deus, o que inviabilizava minha permanência mais 

frequente e deixava como ferramenta de comunicação whatsapp e internet, o que nem 

sempre funcionava. As constantes operações policiais no território inviabilizaram 

algumas reuniões e as atividades de vários dos membros do comitê. Então há um 

distanciamento eventual que pode ser pensado como elemento da pesquisa. 

Ao chegar ao comitê, de imediato a pessoa de quem mais me aproximei e com 

quem mais tive afinidade foi Lucas, que se dispôs a me explicar o funcionamento da 

agência, do comitê e de certa forma as relações de poder que se estabeleciam entre as 

instituições e seus representantes. Acredito que tenha cometido o equívoco de construir 

somente com ele uma ponte de proximidade, o que de certa forma me distanciou dos 

outros atores por um determinado tempo. Por esperar sempre dele as atualizações das 

notícias e reuniões, não compareci a uma das reuniões, quando passei a perceber que ele 

estava se distanciando da agência e já não mais poderia estar disponível para esta 

interlocução. Nesta fase, a aproximação com Clara me possibilitou a visão de quem 

esteve desde a fundação do comitê presente nas demandas daquelas instituições.  

 

1.4 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ COMUNITÁRIO CIDADE DE DEUS E 

AGÊNCIA CIDADE DE DEUS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 Criado em 2003, o Comitê comunitário Cidade de Deus é composto por uma 

rede de instituições locais e moradores, que nasceu da necessidade de construção de um 

projeto de desenvolvimento local, a partir de um processo de transformação que 

pressupõe cooperação, autonomia, protagonismo, coordenação de ações, 

compartilhando valores, objetivos, responsabilidades, possibilidades e poder. Suas 

decisões são executadas pela Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local, 

utilizando como base o Plano de Desenvolvimento Comunitário, cujo objetivo é 

descobrir ou resgatar potencialidades da localidade e de sua população, principalmente 

nas áreas: trabalho e renda, economia solidária, educação e cultura de forma 

empreendedora, a fim de capacitar instituições e moradores envolvidos nas diversas 

ações (PORTAL COMITÊ COMUNITÁRIO CIDADE DE DEUS). 
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Pode-se considerar que o sucesso do filme Cidade de Deus10 em 2002, cujo 

legado foi o reforço do estereótipo de comunidade violenta e perigosa, contribuiu para a 

mobilização dos moradores (MARCELINO, 2013). 

Além da visibilidade negativa insuflada com a ampla projeção do filme, houve 

um fator decisivo para a mobilização e formação do Comitê Comunitário, qual seja, a 

idealização de um projeto anunciado pelo Secretário Nacional de Segurança Pública 

Luiz Eduardo Soares e o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro César Maia que 

colocava Cidade de Deus como sendo a primeira região da cidade a receber uma série 

de intervenções com o escopo de eliminar a violência. A intenção exteriorizada era a de 

transformar aquela localidade, desvinculando a referência de tragédia e medo para um 

lugar de mudança e esperança. (PFEIFFER, 2010). 

A despeito de tratar-se de um período de intensificação dos processos de 

participação social provocados, em princípio, pela eleição do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva no ano anterior, as lideranças comunitárias de Cidade de Deus à época 

foram surpreendidas com a elaboração do projeto acima especificado, construído a 

portas fechadas pelas autoridades federais e estaduais diretamente interessadas 

(MELLO, 2014). 

Neste mesmo período, em janeiro de 2003, surgia o Fórum Empresarial do Rio, 

impulsionado por lideranças empresariais da cidade. O Fórum nascia com a intenção de 

priorizar o desenvolvimento social da cidade, por meio da mobilização da sociedade 

civil em parceria com o Poder Público numa estratégia de responsabilidade 

compartilhada e integrada (PFEIFFER, 2010). 

Cidade de Deus foi então escolhida como primeira destinatária das iniciativas 

propostas pelo Fórum, somando os esforços ao projeto anunciado pelo Secretário 

Nacional de Segurança Pública Luiz Eduardo Soares e o então prefeito da cidade do Rio 

de Janeiro César Maia, iniciando-se então o contato com algumas lideranças 

comunitárias (PFEIFFER, 2010). 

Interessante apontar que, antes de se estabelecer a articulação e criação do 

Comitê, o Poder Público havia definido como interlocutores da comunidade Ciro e 

Mário, os quais viriam a fundar uma organização atuante nos âmbitos político, social, 

esportivo e cultural, criada a partir da união entre jovens de várias favelas, 

                                                           
10 O filme “Cidade de Deus”, com direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund,foi lançado em 

30.08.2002, com projeção internacional, veiculando histórias de extrema violência que perpassam o 

contexto de crescimento do crime organizado entre o final da década de 1960 e início da década de 1980. 
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principalmente negros, que buscavam espaços para expressão de suas atitudes e 

questionamentos. A instituição teve o rapper Mário como um de seus fundadores. 

Segundo relatos de moradores, o rapper Mário não era lembrado como alguém de ativa 

participação em ações sociais engajadas ou de mobilização em Cidade de Deus 

(MELLO, 2014). 

Percebe-se então o teor de reação e mobilização que cercou a criação do Comitê 

comunitário, diante do déficit de legitimidade democrática naquela política que havia 

sido pensada e seria implementada sem a devida articulação com a própria comunidade. 

No ano de 2004, o Comitê comunitário Cidade de Deus, sob a orientação metodológica 

e a facilitação da socióloga Cláudia Ribeiro Pfeiffer, elaborou o Plano para o 

Desenvolvimento Comunitário em Cidade de Deus, no qual foram identificadas as 

principais demandas da população local, os objetivos que se pretendia alcançar nos 

próximos 05 (cinco) anos e quais iniciativas precisavam ser iniciadas ou reformuladas.  

Das reuniões e discussões realizadas pelas comissões temáticas do comitê 

comunitário, foram estabelecidas oito áreas no Plano para o desenvolvimento 

comunitário, quais sejam: Trabalho, emprego e renda; Educação: Meio ambiente; 

Saúde; Promoção Social; Esporte; Cultura; Comunicação e Habitação. 

Importante ressaltar que estas mobilizações que antecedem a criação do comitê 

comunitário e se mantém para elaboração do Plano para o desenvolvimento comunitário 

contam com a atuação do Fórum Empresarial do Rio e intensa participação do Sesc RJ. 

Na área da educação, foi estabelecida como meta a ser alcançada até o ano de 2009 uma 

escola de nível médio com três turnos funcionando em CDD. (PFEIFFER, 2004). 

A Agência Cidade de Deus de desenvolvimento local surge como resultado das 

articulações e demandas postas no Plano para o desenvolvimento comunitário, 

construída para ser uma instância executiva capaz de integrar ações e projetos no 

território, na forma de uma pessoa jurídica (SILVEIRA, 2007). 

De acordo com o projeto encaminhado à FINEP, parceira que financiou a 

estruturação da Agência, esta entidade apresenta como objetivo institucional consolidar 

uma rede de instituições locais, articuladas em torno do Comitê Comunitário Cidade de 

Deus, capaz de promover continuamente um amplo conjunto de programas e políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental do 

bairro.  
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A agência constitui-se formalmente em 2006, na modalidade de entidade sem 

fins lucrativos, cujos associados e dirigentes são as organizações e seus representantes 

atuantes no comitê comunitário (SILVEIRA, 2007). 

 

1.5 DIÁRIO DE CAMPO E ANÁLISES INICIAIS 

 Faz-se necessário contextualizar a luta pela escola de ensino médio em Cidade 

de Deus, de forma que se compreenda a conjuntura em que se encontravam quando 

iniciei o trabalho de campo. 

 A luta pela educação marca a existência e resistência de Cidade de Deus desde o 

início da sua formação. Pode-se adotar o surgimento do Pré-vestibular comunitário em 

1997 como marco importante nas mobilizações pela educação e a escola de ensino 

médio em três turnos, sendo uma reivindicação sempre presente nas pautas das 

lideranças que conduziam o pré-vestibular à época. (HERINGER, 2015). 

A instituição do Comitê comunitário Cidade de Deus e a elaboração do Plano 

para o Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Deus, este no ano de 2004, pode ser 

considerado um novo marco nessa luta, ao estabelecer como meta a ser alcançada até o 

ano de 2009 uma escola de nível médio com três turnos funcionando em CDD 

(PFEIFFER, 2004). 

Após a instalação da UPP, no ano de 2009, e ainda em um contexto de 

promessas advindas com a UPP Social, ocorreu a atualização do Plano para o 

Desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus, no ano de 2010, no qual se 

constatam algumas conquistas na área da educação, sem, no entanto, ter sido atingida a 

meta da escola de nível médio em três turnos (PFEIFFER, 2012). 

No dia 25.10.2011, o secretário de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Rodrigo Neves, anunciou a implantação de uma escola de Ensino Médio da 

Cidade de Deus. A unidade funcionaria no prédio da Fundação para a Infância e a 

Adolescência (FIA), órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos.  

A partir de então, um grupo de trabalho sobre Educação da UPP Social, 

composto por representantes de organizações locais e órgãos governamentais passou a 

trabalhar em torno do projeto da nova escola de ensino médio. Em janeiro de 2012, em 

reunião realizada no CRJ, presentes o Chefe de Gabinete do Secretário de Educação e o 
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responsável pelo planejamento de novas escolas, foi prevista a entrega da nova escola 

em 180 dias (HERINGER, 2015). 

Passados 05 (cinco) anos, o prédio continua inacabado. Diante da não conclusão 

da obra, as instituições comunitárias, através da Comissão de Educação do Comitê 

comunitário Cidade de Deus, organizaram-se para fomentar a discussão acerca da escola 

de ensino médio, articulando parcerias e buscando alternativas para a implantação da 

unidade escolar.  

Os trabalhos tiveram início em 24 de janeiro de 2017, tendo como objetivo 

traçar estratégias para a implantação de uma unidade escolar de ensino médio em três 

turnos em Cidade de Deus, seja por meio da conclusão da obra iniciada pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, seja por meio de diálogos com o Centro Vocacional 

tecnológico da Faetec, para utilização do espaço destinado à unidade escolar de ensino 

médio. 

Ao iniciar de fato a pesquisa de campo e acessar o comitê comunitário Cidade de 

Deus, no dia 06.04.2017, a ação que estava sendo desenvolvida se referia exatamente à 

esta demanda pela implantação de uma escola de ensino médio em três turnos em 

Cidade de Deus. 

Estava formada uma comissão de educação, já haviam ocorrido quatro 

encontros, inicialmente com o propósito de traçar estratégias para concluir a construção 

da escola estadual de ensino médio Pedro Aleixo, iniciada no ano de 2013, sendo 

paralisadas as obras em agosto de 2015, sem previsão de continuidade. Ao passo que as 

discussões foram evoluindo, os participantes decidiram optar por lutar pela ocupação do 

prédio que em que estava instalada a Faetec, exatamente pela crise que estavam vivendo 

as unidades da Faetec como um todo no Rio de Janeiro e constatar-se a dificuldade de 

reocupação do prédio destinado à construção da escola, aparentemente situado em 

território dominado pelo tráfico.  

No início do trabalho de campo, as instituições mais participantes nas reuniões 

eram INSTITUIÇÃO 111 , INSTITUIÇÃO 212 , INSTITUIÇÃO 413 , INSTITUIÇÃO 

                                                           
11 Organização civil sem fins lucrativos, filantrópica, educativa e de promoção social. Fundada em 14 

abril de 1998, por educadores/moradores e ex-moradores que atuam no movimento social em Cidade de 

Deus/RJ. Seu objetivo principal é a transformação da realidade social através de iniciativas educacionais e 

culturais e de promoção social, buscando por meio de diferentes ações a possibilidade dessa população se 

conhecer, analisar, e entender a realidade em que está inserida, para que possa ser um agente ativo na 

transformação social urgente e necessária frente as desigualdades sociais. 
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514 , INSTITUIÇÃO 315 , INSTITUIÇÃO 616  e Sesc Nacional, como ente externo. 

Raramente algum cidadão não representante de instituição comparece às reuniões do 

comitê. 

Os representantes de instituições que de fato interferem nas decisões e conduzem 

os debates no comitê comunitário são Clara e Renato (INSTITUIÇÃO 1), Arlete. 

(INSTITUIÇÃO 5) e Amanda (INSTITUIÇÃO 2), tendo esta última renunciado ao 

posto de presidente da Agência de desenvolvimento local no curso da pesquisa, 

circunstância que será problematizada no decorrer do trabalho. Augusto 

(INSTITUIÇÃO 4), a despeito de sempre estar presente e se colocar com frequência, 

não interfere na condução dos processos. 

Clara Oliveira, uma das fundadoras do Comitê comunitário, nasceu em Cidade 

de Deus no ano em que o conjunto habitacional estava sendo formado, em 1966, quando 

ainda não existiam hospitais e os nascimentos davam-se nas casas dos moradores, por 

intermédio de parteiras. Trabalha como educadora popular, é militante dos movimentos 

sociais, com estreita ligação ao Partido dos Trabalhadores e coordena a INSTITUIÇÃO 

1, uma instituição de base comunitária que tem como um de seus pilares a metodologia 

de educação construída e vivenciada por Paulo Freire17. 

Renato, também filho de Cidade de Deus, militante dos movimentos sociais, 

esposo de Clara, um dos fundadores do comitê comunitário, afastou-se dos trabalhos 

diretos, mas permanece auxiliando a INSTITUIÇÃO 1 nas questões burocráticas. 

Durante o trabalho de campo, esteve presente na primeira reunião em que participei e 

durante o Fórum comunitário. Para ele, o comitê comunitário também deve ser espaço 

                                                                                                                                                                          
12 Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é promover o desenvolvimento da 

cidadania plena de crianças e adolescentes pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade 

permitindo uma formação integral, que socialmente lhes é negada, possibilitando assim sua futura 

inserção na sociedade de forma igualitária. Ações da instituição: Escola de Informática e Cidadania, ações 

de dengue, aulas de dança, projeto REI, ações de comunicação, oficinas e mobilização para prevenção das 

DST/Aids, articulação com parceiros locais. 
13 Instituição cultural sem fins lucrativos, cujo objetivo é intervir de forma conceitual, propositiva e 

empoderadora na Cidade de Deus e adjacências, formando redes de solidariedade e unidades de 

mobilização juvenil para trabalhar no campo da arte-cultura, dos esportes e da saúde ambiental. 
14 Atividades: Capoeira, Karatê e Futebol. Iniciativas: Inclusão digital, orientação de estudos e dança afro. 
15 Atividades: Artesãos, Recreação para crianças, Jovem Patrimônio, Almoço Diário, Manicure e Curso 

de Culinária. 
16 Tem a responsabilidade de ser a primeira cooperativa no paradigma da economia solidária na cidade de 

Deus, atuando no segmento da construção civil. Encontra-se inativa. 
17 Considerado um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, teorizou e vivenciou a educação 

através da conscientização do sujeito e a sua posição no mundo, com o objetivo de transformação social. 
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de formação, por isso, para ele, a academia é bem-vinda, contanto que o saber retorne 

para eles. 

Arlete não nasceu em Cidade de Deus, mas foi levada e acolhida através de seu 

esposo, que era bastante conhecido em Cidade de Deus. É pedagoga de formação, 

militante dos movimentos sociais, fez parte do Comocid, Conselho de moradores de 

Cidade de Deus, fundado em 1968. 

Amanda é psicóloga, atua voluntariamente em Cidade de Deus e preside a 

INSTITUIÇÃO 2, em atuação há 16 (dezesseis) anos. Sua trajetória difere das 

anteriores, por não ter histórico de militância nos movimentos sociais. As atividades 

desempenhadas na INSTITUIÇÃO 2 estão conectadas com empreendedorismo social, a 

própria rede social da instituição é bem trabalhada nesse sentido. 

Desde a primeira reunião, ficou claro que a instituição mais atuante ou que mais 

acredita e investe no comitê comunitário é a INSTITUIÇÃO 1, representado por Renato 

e Clara, esta última sempre presente nas reuniões. 

Na discussão para a realização do II Fórum de educação de Cidade de Deus, os 

trabalhos começaram a partir do documento que viabilizou o I Fórum de educação, 

trazido exatamente por Renato, representante do INSTITUIÇÃO 1. Dentre os 

documentos que foram compartilhados entre os membros para fomentar a discussão, 

estava o “Marco de referência da Educação Popular para Políticas Públicas”, sugerido 

por Liana T., representante da INSTITUIÇÃO 4.  

Na reunião ocorrida no dia 06.04.2017, foi sugerido por Lucas que o término 

fosse antecipado, pois havia tido tiroteio pela manhã, diante do risco, seria mais 

prudente terminar um pouco mais cedo para que as pessoas que não moravam em 

Cidade de Deus pudessem sair com tranquilidade. A questão da segurança e constantes 

operações sempre esteve presente como pano de fundo das reuniões, algumas 

precisando ser adiadas ou remarcadas diante do risco para segurança dos presentes. Não 

obstante, há entre os membros e participantes do comitê uma tônica de não estabelecer 

um combate com as forças repressoras presentes na comunidade, por terem consciência 

da condição de alvo e necessitarem continuar a realizar os trabalhos cotidianos dentro 

de Cidade de Deus. 

Renato claramente exercia uma liderança, era o membro que mais falava e com 

propriedade. Depois de decidir que se iniciaria o grupo de trabalho, ele se posicionou 

em frente ao computador para passar o arquivo referente ao Primeiro Fórum de 



 

28 

 

educação, uma vez que ele fez parte de toda a história do comitê. Percebi que os 

próprios membros não compreendiam bem o que era aquele documento, se era o 

resultado do Fórum ou o que deu origem ao Fórum. Ele explicou que aquele era o 

documento que propunha o evento. Mas ressaltou que os documentos que 

sistematizavam os resultados do Fórum deveriam estar arquivados na Agência. Falou 

como se neste ponto a responsabilidade não fosse dele. 

Como todos acabaram se estendendo nas falas, decidiu-se encerrar a reunião 

antes do horário e sem iniciar o grupo de trabalho para pensar o fórum. Isto se repetiu 

por algumas reuniões. Aparentemente, diante da conjuntura de constantes operações, os 

membros do comitê não conseguiam encontrar-se a não ser nestas reuniões, o que trazia 

à tona discussões que muitas vezes não tinham qualquer relação com a discussão sobre a 

escola de ensino médio ou o fórum que estava sendo planejado. Não obstante, 

concretizar o evento não parecia ser um problema, eles já haviam feito isso por diversas 

vezes. 

Foi criado um e-mail para discussões coletivas sobre os arquivos compartilhados 

e a realização do Fórum de educação. Contribuíram Arlete., representante da 

INSTITUIÇÃO 5, que analisou a conjuntura com muita acuidade, ponderando que seria 

mais viável realizar um fórum limitado à questão da educação, por não haver tempo 

hábil para realização de um fórum ampliado para atualização do plano de 

desenvolvimento local. Percebia como público alvo gestores públicos da educação e 

ensino, instituições parceiras e afins da CDD, Jovens, estudantes, famílias, professores e 

demais trabalhadores da área, conselho tutelar, etc. Para ela, o objetivo geral deveria ser 

mobilizar a comunidade para a defesa de uma escola de ensino médio com educação de 

qualidade e excelência. 

Fátima, Vice-diretora de Gestão do Trabalho/Farmanguinhos/ Fiocruz, sugeriu 

que fosse disponibilizado espaço para instituições de ensino e escolas municipais 

apresentarem painéis de trabalhos, experiências e resultados de pesquisa sobre o tema 

educação pública de qualidade. Fátima é assistente social, parceira do comitê e da 

Agência como representante da Farmanguinhos. Neste ponto, há uma certa equivalência 

na relação que se estabelece entre Farmanguinhos/Cidade de Deus e o Sesc/ Cidade de 

Deus. São instituições que adotam o discurso de se preocupar com o entorno, sobretudo 

estando próximas das instituições de base comunitária, fomentando o desenvolvimento 

local. 



 

29 

 

Liana T, da INSTITUIÇÃO 4, propõe, em sintonia com Arlete., a compilação de 

dados referentes ao jovens que precisam sair de Cidade de Deus para cursar o ensino 

médio, atualização dos trabalhos desenvolvidos no I Fórum de educação e corrobora o 

objetivo do fórum como sendo mobilizar a comunidade e instituições locais e parceiras 

visando a formulação e apresentação ao poder público de um projeto de educação de 

qualidade para o Ensino Médio na Cidade de Deus, otimizando os equipamentos físicos 

já existentes neste território. 

A despeito de o debate ter iniciado com bastante conteúdo, as discussões por 

meio deste espaço virtual não foram frutíferas. A agência passou a enfrentar problemas 

estruturais, com reduzida verba para funcionamento, e o responsável pelo envio das atas 

e compilação das discussões seria Lucas, coordenador da agência de desenvolvimento 

local, cuja ajuda de custo já começava a atrasar em meados de abril de 2017. 

Das discussões realizadas por e-mail, como acima citado, pôde-se perceber ao 

final que a sugestão de Arlete quanto ao fórum exclusivo para pensar a escola de ensino 

médio não foi acatada. A discussão foi ampliada para a proposta de atualização do plano 

de desenvolvimento local, o que será problematizado no decorrer do texto. 

Paradoxalmente, a despeito de o espaço de tempo de divulgação ter sido muito curto 

para comparecimento da população interessada, a opção foi ampliar o fórum, abarcando 

não somente a discussão da escola de ensino médio, como também todas as áreas que 

compõem o plano para o desenvolvimento comunitário em cidade de deus. 

Aparentemente, neste ponto, houve convergência de interesses entre o Sesc nacional e 

os interesses da Agência de desenvolvimento local, parecendo vantajoso para ambos 

realizar um mapeamento das questões de Cidade de Deus, de forma que não reste 

apenas uma alternativa de parceria para ambos. 

As reuniões seguiram tomando como base o projeto do I Fórum de educação de 

Cidade de Deus, elaborado por Renato e Clara, tanto assim que somente eles se 

mostram mais conhecedores dos detalhes do projeto. 

Em conversas informais com Lucas antes do início da reunião que ocorreu no 

dia 20.04.17, uma visão sua me chamou atenção. Uma frase marcou: “Se você for ficar 

realmente por aqui, você vai presenciar ou o ressurgimento do comitê ou seu fim.”. 

Falou da luta para manter o comitê funcionando, da escassez de verbas, da quantidade 

de associações cujos representantes compareciam às reuniões, mas na prática não 

desenvolviam mais nenhum trabalho. Conversamos sobre assuntos diversos, e ele falava 
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da necessidade de olhar a realidade tal qual é. Parecia explicar o funcionamento do 

comitê, ou de certa forma, dando o seu diagnóstico, apontando a dificuldade de diálogo 

dos militantes antigos, fundadores do comitê (com nítido caráter marxista) com a 

juventude (vinculada ao empreendedorismo social). No caso do comitê, a instituição 

ligada ao empreendedorismo social seria a INSTITUIÇÃO 2, na época ainda na 

presidência do Comitê. 

Discorreu sobre a sua vontade de colaborar neste diálogo por ter acesso aos dois 

grupos. Citou o caso de Mário e das instituições que surgiram na grande mídia como 

representantes de Cidade de Deus, mas que na prática não trabalham para a 

comunidade. Sob o ponto de vista de Lucas, se tivesse existido a possibilidade de 

diálogo na época da criação do comitê comunitário, talvez as relações tivessem sido 

diferentes. 

Ele se refere ao período que antecede a criação do comitê comunitário, quando 

foi anunciado pelo Secretário Nacional de Segurança Pública Luiz Eduardo Soares e o 

então prefeito da cidade do Rio de Janeiro César Maia que colocava Cidade de Deus 

como sendo a primeira região da cidade a receber uma série de intervenções com o 

escopo de eliminar a violência.  

Nesta época, por volta de 2003, as lideranças comunitárias de Cidade de Deus 

não foram consultadas sobre este projeto, construído a portas fechadas. O Poder Público 

havia definido como interlocutores da comunidade Ciro e Mário. As lideranças 

conseguiram começar a participar das reuniões e iniciaram o processo de construção do 

comitê comunitário e do plano para o desenvolvimento comunitário. Antes deste 

processo, aparentemente, Mário representava Cidade de Deus sem promover a 

interligação com as outras lideranças.  

Para Lucas, caso tivesse havido neste momento um diálogo entre Mário, que 

contava com o apoio da grande mídia, e as lideranças comunitárias, a história poderia 

ter sido diferente. 

Lucas ocupava o cargo de coordenador da Agência de desenvolvimento local, 

trabalhando na elaboração dos relatórios, na gestão administrativa dos contratos, mas 

aparentemente não era essa a função que ele gostaria de desempenhar, se considerava 

um poeta marginal, escritor periférico e, apesar de demonstrar respeito pela história das 

lideranças que fundaram e construíram o comitê, mantinha suas divergências apartadas 

da sua atuação como coordenador da agência. À época, mostrava-se motivado a virar o 
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jogo e contribuir para o ressurgimento do comitê, da vontade de fazer formação política 

no comitê, coisa que não estava sendo feito por nenhuma das associações em CDD. 

Há um fator que permeia todas as relações em Cidade de Deus, as parcerias com 

pessoas que não são filhos de Cidade de Deus. Lucas é um exemplo de um educador 

popular que se percebe como capaz de promover o diálogo entre as lideranças antigas e 

a juventude, mas, diante das dificuldades financeiras da Agência na qual atuava como 

coordenador, decide trabalhar junto à INSTITUIÇÃO 2. 

Voltando às discussões na reunião, ponto interessante nas discussões sobre a 

escola de ensino médio deu-se quando Gabriela., representante do Sesc, sugeriu que as 

discussões deveriam ter mais foco na escola de ensino médio, já que era este o ponto 

central. Clara coloca que, para pensar a escola de ensino médio, é preciso pensar a 

educação como um todo, mobilizar todos os setores desde a educação infantil e debater 

as bases da educação. 

Há uma tônica de impaciência das pessoas que não fazem parte do contexto de 

vida e luta de Cidade de Deus com as reuniões que aparentemente não chegam a 

resultados concretos, uma recorrente volta a assuntos e conflitos passados. Esta tônica 

de impaciência pôde ser percebida em algumas falas da representante do Sesc e na fala 

de Fernando, no início da pesquisa. 

As duas primeiras reuniões que participei foram promovidas pela Agência de 

desenvolvimento local, ocorridas em 06 e 20 de abril de 2017. Somente no dia 11.05.17, 

ocorreu a primeira reunião do comitê comunitário no ano de 2017, a despeito de 

ocorrerem no mesmo espaço físico. A quantidade de pessoas na reunião do comitê era 

mais ou menos equivalente às reuniões anteriores da agência, mas os participantes que 

estavam nos dois espaços eram Clara (INSTITUIÇÃO 1), Lucas (Coordenador da 

Agência), Arlete. (INSTITUIÇÃO 5), Augusto (INSTITUIÇÃO 4).  

No espaço do comitê, a postura de Clara era menos persuasiva, não tanto de 

liderança, sobretudo pela presença e atuação de Arlete., havia um respeito mútuo pela 

trajetória de cada uma, duas mulheres militantes no meio político. A primeira reunião 

do comitê teve como pauta as dificuldades financeiras vividas pelo comitê, contas de 

telefone e energia que foram atrasadas em três meses e pagas com ajuda de membros, 

chegando a faltar o básico, como copos, material de limpeza; que a limpeza do prédio 

estava sendo feita por Lucas, Sara (secretaria e atas) e mesmo Clara. Foi colocado ainda 
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o fato de Lucas e Sara estarem sem ajuda de custo desde fevereiro, considerando que 

esta reunião ocorreu no início de maio. 

Logo após a discussão das questões práticas e burocráticas de funcionamento do 

comitê e da própria agência, foi discutida uma questão nova e interessante. Clara, Lucas 

e Nádia (INSTITUIÇÃO 3) foram convidados para uma reunião com o representante do 

Sesc Nacional nas dependências do Sesc e ouviram uma proposta de gestão 

compartilhada da escola de ensino médio entre Agência-Sesc Nacional-Estado. Esta 

reunião já havia ocorrido e seu teor foi repassado para o comitê deliberar sobre a 

resposta que a Agência daria. Foi lida a ata da reunião elaborada por Gabriela 

(representante do Sesc Nacional). Esta questão gerou grande discussão. Clara verbalizou 

o receio da grande responsabilidade que a agência assumiria. Diante dos relatos, o Sesc 

Nacional pretendia estruturar a agência para conseguir viabilizar essa gestão 

compartilhada, apesar de não ter ficado claro como isto se daria. Fátima 

(Farmanguinhos) se colocou bastante favorável, desde que houvesse de fato esta 

estruturação. Falou sobre a necessidade de um site da agência que expusesse de forma 

clara os objetivos e ações da agência, permitindo financiamentos. Mencionou portfólio 

diversas vezes, apresenta uma fala bastante contundente, denotando grau de instrução 

formal diferenciado. 

Não houve uma decisão concreta, apenas manter as discussões de como se daria 

esta gestão compartilhada. Nas reuniões do comitê, Arlete, militante antiga de Cidade 

de Deus, atualmente não mais moradora, mas ainda atuante, se coloca mais. 

Na segunda reunião do comitê, não me fiz presente, pois ocorreu em uma 

semana de muitas operações em CDD. Mantive contato constante com Lucas por 

telefone e ele me dizia que em alguns dias da semana estava impossível abrir a agência. 

Fiquei receosa de perguntar se haveria reunião e ficar parecendo egoísta da minha parte. 

Enquanto pessoas morriam com a atuação irresponsável dos policiais, me preocupar 

com a minha pesquisa. Nesta semana, Lucas demorava a me responder, mas depois 

mandava áudios explicando tudo que estava acontecendo. Quando a reunião do comitê 

iniciou, ele falou que era a terceira do ano, então entendi que tinha acontecido a 

segunda. 

Nesta reunião, ocorrida no dia 08.06.2017, primeiro ato concreto do comitê 

enviando ofício ao Sesc, por meio do qual foi solicitado o apoio do Sesc para a 

realização do Fórum de educação, especificando os temas que foram debatidos nas 
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reuniões anteriores da Agência. Aparentemente todos concordaram. A partir de então, o 

processo para aprovação do financiamento e apoio ao Fórum seguiria trâmites internos 

no Sesc. 

Pude perceber uma certa confusão entre os participantes sobre quem é 

responsável pelas convocações ou pautas. Durante todo o processo, não recebi a 

convocação das reuniões por e-mail, a despeito de Arlete ter informado a Leandro, o 

responsável pelas convocações, que eu deveria receber todos os e-mails, pois 

participaria de todas as reuniões. 

Augusto questionou Lucas quem seria o responsável por fazer as pautas do 

comitê e ele disse achar ser Arlete., mas afirmou não ter certeza, pois não participava 

das questões burocráticas do comitê, somente da coordenação da Agência. Ao mesmo 

tempo, a própria Arlete não respondeu de forma categórica. Ao que parece, algumas 

informações só são compartilhadas entre alguns dos membros e alguns informes quando 

são expostos na reunião pegam alguns de surpresa, como ocorreu no caso da reunião 

com o Sesc em relação à proposta de gestão compartilhada.  

Nos mesmos moldes do que ocorreu com a reunião no Sesc Nacional, Clara 

informou ter participado de uma reunião com a OCL18  no sentido de fomentar parcerias 

para as instituições de Cidade de Deus.  

Na discussão, Arlete faz uma clara divisão entre o capitalismo representado pela 

OCL e seus membros e as organizações de CDD, colocando em polos diametralmente 

opostos, que o comitê não poderia esquecer de que lado está. Pontuou que com a 

chegada de Fátima como vice presidente do Comitê de Responsabilidade Social, 

poderia ter havido uma mudança, mas era preciso lembrar que estavam em polos 

opostos. 

Durante as discussões na reunião do comitê, após as questões levantadas por 

Arlete quanto à divergência de projetos entre associações de CDD e os propósitos dos 

comerciantes, Lucas citou o nome de Saulo C. como sendo uma das garantias de que a 

ajuda dada não envolveria uma perda para as associações, pois estava vinculado à 

arquidiocese com um trabalho de muitos anos. 

Lucas pontuou que foi dado o recado na reunião sobre as razões das associações, 

no sentido de que aceitar as contribuições não mudava a condução dos processos dentro 

                                                           
18 Organização de comerciantes com atuação em Jacarepaguá, com objetivo de fomentar o crescimento 

dos setores econômicos da região.  
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de Cidade de Deus. Naquele momento, parecia urgente a necessidade de abertura para a 

continuação daquela experiência que estava minando, mas não estavam postos ainda o 

limite deste diálogo e que tipo de princípio ou ideologia o comitê e a agência teriam que 

abrir mão para receber estes incentivos. 

A atuação de Fátima parece ser bem relevante nesta ligação do comitê com a 

OCL. Ela atualmente ocupa a vice-presidência do Comitê de Responsabilidade Social 

da instituição, sendo também Supervisora do Núcleo de Gestão Social da associada 

Farmanguinhos.  O presidente é Saulo C, trabalha na Arquidiocese do RJ / Catedral, na 

função de Coordenador de Projetos Especiais, já está na instituição mais de 22 anos. 

Hoje ocupa voluntariamente o cargo de Presidente de Responsabilidade Social da OCL. 

Aparentemente, desta reunião não surgiram parcerias com a Agência, mas as 

discussões que ela gerou simbolizam em certa medida a complexidade das relações que 

se estabelecem entre instituições de Cidade de Deus e instituições externas, um reflexo 

das contradições internas – instituições cujos representantes são militantes dos 

movimentos sociais e instituições cujos representantes podem ser considerados 

assistencialistas. 

INSTITUIÇÃO 2 (que é uma das instituições que funciona com mais vigor) é a 

presidente do Comitê. Ela não costuma falar muito, mas se posiciona de forma firme, 

como se não desse demasiada importância ao processo de discussões e deliberações das 

reuniões. Em conversas anteriores com Lucas, ele me falou que ela adota uma política 

um pouco diferente do ideário que informou a criação do comitê, com 

empreendedorismo social, prática rejeitada pelos membros mais antigos. Tanto assim 

que a reunião com OCL pareceu ter sido iniciativa sua, e ela não rebateu as críticas de 

Arlete.  

Começam a se desenhar as razões das dificuldades de evolução das deliberações 

e discussões tanto do comitê quanto da agência, divergência entre os membros quanto à 

atuação. Cada associação funciona segundo o pensamento de seus presidentes e nas 

reuniões do comitê e da agência, basicamente parece prevalecer a vontade destas 

associações que mantém maior força.  

No episódio da reunião com o Sesc Nacional isso ficou bem claro, a proposta do 

Sesc foi posta em deliberação, houve discussão, mas ao final o fórum vai sendo 

encaminhado com a parceria do Sesc e me parece que ao final prevalecerá a força do 
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Sesc por ter os recursos disponíveis, a despeito das ponderações de Arlete no sentido de 

manter o protagonismo de Cidade de Deus. 

Arlete mantém uma coerência nas suas falas e posicionamentos políticos, e as 

propostas mais concretas vem da INSTITUIÇÃO 1 e da INSTITUIÇÃO 2, que são as 

instituições mais atuantes e presentes. Arlete não mora mais em CDD e mantém vínculo 

com a Fiocruz, demonstrando um saudosismo do período de início das associações em 

CDD. Esse saudosismo é um pouco comum a todos os membros, mas mais enfático no 

seu caso. 

As relações com o tráfico foram trazidas por um dos membros, relatando que o 

tráfico agora estava fazendo serviços públicos, limpando calçadas, praças. Neste ponto, 

a discussão era uma forma de socializar uma preocupação ou mesmo dar conhecimento 

aos demais do que estava acontecendo, não havendo expectativa de que esta discussão 

tivesse desdobramentos.  

Entre o final do mês de junho e início de julho, o comitê comunitário iniciou um 

debate para realização de um evento na área de cultura em parceria com o Sesc 

Nacional, o que viria a ser a segunda edição do Festival Juventude na favela. Seria então 

a primeira vez que o comitê agregava novos atores desde a minha chegada ao campo de 

pesquisa. Não acompanhei a primeira reunião, mas fui informada que foi bem 

acalorada, o que já seria previsível por um certo encontro geracional entre os militantes 

históricos de Cidade de Deus e a juventude que tentava produzir cultura no território. 

Uma das pautas é simbólica das divergências. Discutiu-se como se daria o 

pagamento dos cachês para os grupos que se apresentariam no Festival, como se daria a 

escolha dos grupos e de que forma seriam divididos os valores entre eles. Para os 

militantes antigos, ficava a impressão de que uma parcela destes jovens não participava 

da construção dos projetos, mas quando se fazia presente, a principal questão estava no 

cachê a ser recebido. 

Por outro lado, essas oportunidades de encontros entre militantes e moradores de 

gerações diferentes são raras, pois somente desta vez se estava tratando de um tema e 

uma iniciativa que de fato alcançavam a juventude. Ainda assim, poucos grupos de fato 

se somaram no processo decisório do festival, permaneceram as mesmas instituições. 

Talvez nesse ponto se encontre um dos déficits democráticos ou de legitimidade 

para o funcionamento pleno do comitê comunitário e da agência – diálogo com a 

juventude do território, cuja militância não guarda semelhança com as lutas já travadas 
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pelos militantes que acompanharam a formação de Cidade de Deus. Esta questão, 

analisada em conjunto com o déficit de articulação entre as instituições de base 

comunitária, necessariamente precisa ser contextualizada. Trata-se de um território 

conflagrado, em que há uma relação de poderes postos, seja pelo braço militar do 

Estado, seja pela atuação do tráfico de drogas. A desconfiança interna ou desarticulação 

é parte deste processo que tem sua origem externa à Cidade de Deus, há que se 

problematizar sem culpabilizar os atores locais, tampouco desconsiderar as estratégias 

utilizadas por cada um deles. 

Em conversas informais antes do início da reunião do dia 07.07.2017, marcada 

especificamente para a discussão desse evento na área da cultura, Emanuel, 

representante do INSTITUIÇÃO 6, discorreu um pouco mais sobre o que ele entendia 

ser o papel da agência, um modelo imposto por organizações externas à Cidade de 

Deus. Ele desconsiderava por completo a importância do Comitê comunitário, 

compreendendo que a agência poderia caminhar sozinha. 

Neste dia, ficaram evidentes também discordâncias existentes entre as 

representantes de instituições que compunham o comitê. A INSTITUIÇÃO 3, 

conduzida por Nádia, cujo grau de instrução ou trajetória militante diferia da trajetória 

de Clara, coordenadora do INSTITUIÇÃO 1, estava sendo demandada a respeito de 

documentações referentes ao seu período de responsabilidade na colegiada da agência. 

Não houve solução neste impasse. Estas divergências de trajetórias dentro de Cidade de 

Deus parecem ser a tônica das incompatibilidades e das travas no diálogo ou na 

construção de projetos dentro do comitê comunitário. 

Nesta fase da pesquisa, Clara, representante do INSTITUIÇÃO 1, passa a estar 

mais presente e conduzir os processos como representante da agência. Amanda, 

representando a INSTITUIÇÃO 2, ainda se fazia presente. Em virtude da reunião 

anterior ter sido acalorada, houve uma conversa prévia envolvendo Clara e Amanda 

com a representante do Sesc Nacional, para a qual a representante do INSTITUIÇÃO 3, 

Nádia, não foi convidada. Houve um certo desconforto manifestado pelos presentes por 

estarem aguardando e não terem sido convocados para esta conversa que acontecia na 

sala ao lado. 
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Nessa ocasião, compareceram representantes de instituições que não fazem parte 

da agência de desenvolvimento local, como Vânia, representante da INSTITUIÇÃO 819, 

Letícia, Ana Laura, representando a INSTITUIÇÃO 720. Exatamente pela presença de 

pessoas e instituições que usualmente não comparecem às reuniões do comitê, surgiu 

uma discussão sobre a representatividade do comitê e da agência, debate que permeia as 

atividades das duas instâncias. 

A questão da representatividade das instituições surge como tema 

posteriormente em reunião considerada simbólica para a implantação da escola de 

ensino médio em Cidade de Deus, razão pela qual adiantarei um pouco o cenário, 

apenas para fins de compreensão geral da discussão. Caminhando um pouco no tempo, 

uma fala de Hélio, diretor do Sesc Nacional, chama atenção por sintetizar uma questão 

que merece ser problematizada. Em reunião ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2018, nas 

dependências do Sesc Nacional, agendada para discutir as estratégias que seriam 

adotadas em relação à escola de ensino médio após a realização do Fórum comunitário, 

questionou aos presentes se a Agência tinha representatividade para seguir nas 

negociações, mencionando que, durante a realização do Fórum, não compareceram 

tantas instituições de Cidade de Deus. Estavam presentes nesta reunião todos os 

funcionários do Sesc envolvidos no projeto, das áreas de educação, cultura e assistência, 

Clara, como representante da Agência, Arlete. (INSTITUIÇÃO 5), Lucas 

(INSTITUIÇÃO 2), Lizandra, Augusto (INSTITUIÇÃO 7), INSTITUIÇÃO 8. 

Na ocasião, Clara apontou a impossibilidade de qualquer instituição representar 

Cidade de Deus, a ideia seria aglutinar instituições e a parceria firmada com o Sesc 

caminhava nesse sentido, de fortalecimento das instituições. Arlete. apontou que a 

conjuntura imposta e vivida pelo território claramente impedia que as reuniões 

estivessem lotadas ou que a agência estivesse trabalhando em conjunto com diversas 

instituições de Cidade de Deus. 

Esta questão será melhor abordada nos capítulos seguintes. Seguindo o caminho 

das ações e estratégias tecidas pelo comitê, surge uma discussão relevante nesse 

processo. 

                                                           
19 Instituição bastante atuante nos grupos de economia solidária, sobretudo em oficinas e cursos de corte e 

costura. Coordenado por Vânia, filha de uma importante liderança de Cidade de Deus já falecida, dona 

Diana. 
20 Movimento de ocupação poética, representado por Bruna. 
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Em reunião ocorrida no dia 22.06.2017, o Portal comunitário foi pauta das 

discussões, sendo colocado por Amanda que estava praticamente desativado, com 

apenas cinco instituições, sob a responsabilidade da INSTITUIÇÃO 2. O Portal 

comunitário foi construído em parceria com o Soltec, decorrente de sugestão apontada 

na dissertação do professor Fernando, posteriormente concretizado e avaliado como 

ferramenta em tese de doutorado. 

Na pesquisa conduzida por Fernando, há o diagnóstico de que não havia uma 

forte articulação entre as organizações sociais de base comunitária da Cidade de Deus, 

razão pela qual apontou-se a criação de um portal comunitário como forma de contribuir 

nesta questão (ALVEAR, 2014). 

O Portal foi inaugurado em 18 de abril de 2009. De acordo com os relatos do 

coordenador do projeto, Fernando, desde o início, surgiram dificuldades na manutenção 

do portal como também na própria estratégia de construção do conteúdo do portal. 

Passados nove anos da sua inauguração, é de fato uma ferramenta em desuso. Não 

obstante, recentemente, a INSTITUIÇÃO 2 divulgou em suas redes sociais a seleção no 

“Edital 2018” da BrazilFoundation, na categoria Direitos Humanos & Participação 

Cívica, com o projeto do Portal Comunitário da Cidade de Deus, com o objetivo de 

revitalizar o portal, com apoio e as mãos da infância e da juventude protagonista da 

favela. 

Aparentemente, a INSTITUIÇÃO 2, ao afastar-se das atribuições da Agência de 

desenvolvimento local e contando com o apoio do educador Lucas, expandiu suas 

atividades ou conseguiu consolidá-las, mesmo em meio à escassez de parcerias externas 

e intervenções bélicas na comunidade. 

A questão que se impõe investigar e analisar é se há uma impossibilidade de 

construção coletiva de projetos por meio da agência de desenvolvimento local e comitê 

comunitário ou se esta renúncia simboliza uma análise individual da instituição, que 

escolhe estruturar-se e buscar financiamentos de forma isolada a dedicar-se às 

demandas para a agência. 

Em uma conjuntura de escassez de recursos, a própria Agência de 

desenvolvimento local parece figurar como concorrente das demais instituições de base 

comunitária na busca por parcerias externas, não obstante o ideário da Agência seja o 

fortalecimento destas mesmas instituições. 
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Quanto à questão do Portal comunitário, há uma certa divergência quanto à 

autoria do projeto. Fernando aponta em seus trabalhos ter sido uma sugestão derivada 

da sua pesquisa e constatação de que havia grande dificuldade de construção de redes 

entre as instituições de base comunitária, ao passo que Clara (INSTITUIÇÃO 1) 

argumenta que o Portal estava inserido na área de comunicação do Plano para o 

desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus. Independente de quem tenha sido o 

autor da idéia, o fato é que a ferramenta existiu, funcionou por um tempo e permaneceu 

subutilizada, até o presente momento. O site encontra-se desativado para revitalização 

em virtude do edital a que me referi anteriormente. 

A análise de que há necessidade de maior interação entre as instituições de base 

comunitária permanece, uma vez que os próprios moradores apontam essa questão, 

conforme registro no Plano para o Desenvolvimento Comunitário. A sugestão proposta 

por uma pesquisa acadêmica utilizando a metodologia da pesquisa-ação parece ter 

contribuído para este fim por um curto espaço de tempo. Não tenho elementos para 

analisar as razões do não funcionamento, certamente são múltiplos e complexos, nem se 

enquadra no escopo deste trabalho.  

Por outro lado, verificar que a revitalização do site – um Portal Comunitário que 

se propõe aglutinar várias instituições - surge através da iniciativa de uma única 

instituição, uma das mais fortalecidas em Cidade de Deus, exatamente a que se afasta 

das atividades da agência de desenvolvimento local, fornece mais elementos para 

compreender as funções desempenhadas por cada ator local e a historicidade das 

estratégias utilizadas, que aparentemente se repetem e acontecem em ciclos. 

Há uma contraposição de ideias entre Clara (INSTITUIÇÃO 1) e Fernando, em 

função das conclusões a que ele chegou em sua pesquisa, no sentido de que o comitê 

comunitário não funciona há muito tempo e há, por parte da INSTITUIÇÃO 1, uma 

centralização dos processos decisórios, o que afastaria outras instituições. 

Clara sempre deixou clara sua discordância em relação às conclusões tecidas por 

Fernando, apontando que lhe faltou sensibilidade de compreensão do processo político 

daquelas instituições. Para ela, a sua pesquisa não foi transformadora. 

Relevante problematizar estas questões, uma vez que a metodologia utilizada por 

Fernando em sua pesquisa apresenta exatamente elementos que se propõem importar em 

contribuições efetivas ao território, qual seja, a pesquisa-ação, o que de fato ocorreu. A 

intervenção fruto da pesquisa-ação passa a constituir as relações sociais do território e 
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todas as suas contradições, impondo uma permanente análise das técnicas participativas 

e suas implicações. 

A partir de julho, as reuniões transcorreram frequentes para preparação do 

Projeto do II Festival Juventude na Favela, em parceria com o Sesc Nacional. 

Participaram ativamente do processo de construção do projeto Clara, como 

representante da INSTITUIÇÃO 1 e da Agência, Gabriela como representante do Sesc 

Nacional, Nádia (INSTITUIÇÃO 3), Vânia (INSTITUIÇÃO 8), Augusto 

(INSTITUIÇÃO 4), Bruna (INSTITUIÇÃO 7).  

O projeto do Festival foi pensado para ocorrer em três diferentes escolas 

municipais localizadas no interior de Cidade de Deus durante três dias seguidos, 

terminando no Ciep João Batista, escola municipal que sedia as turmas da escola de 

nível médio em turno noturno e tem a localização mais acessível por estar próxima à 

linha amarela. A proposta seria fomentar a participação dos jovens e das famílias 

através das articulações com escolas localizadas no interior da favela para concluir o 

evento em um domingo, na tentativa de contemplar o maior número de moradores. 

O projeto encontra-se aprovado pelo Sesc Nacional, mas ainda não tem data 

marcada para ocorrer, tendo em vista a demanda da Escola de nível médio ter sido 

colocada como prioridade. 

Durante o processo de gestão do evento, ocorreu a renúncia da INSTITUIÇÃO 2 

e a paulatina saída de Lucas, que passou a ser educador vinculado à INSTITUIÇÃO 2. 

Amanda encaminhou uma mensagem a todos os membros da Agência, renunciando à 

Presidência e à participação da INSTITUIÇÃO 2 na colegiada da Agência de 

desenvolvimento local, argumentando que, diante do momento importante que sua 

instituição estava vivendo, precisava dedicar-se integralmente à INSTITUIÇÃO 2. 

Apontou que não teria condições de liderar o delicado processo de reestruturação da 

Agência, reconhecendo que, ao aceitar presidir a colegiada da Agência, não 

dimensionou os desafios a serem enfrentados. Ainda na nota encaminhada, garantiu 

continuar participando do comitê comunitário e as tarefas assumidas pela 

INSTITUIÇÃO 2 na área de comunicação. 

A renúncia ocorreu em um momento em que surgia uma proposta de 

reestruturação da Agência por meio de parceria com o Sesc Nacional. Estavam 

pendentes de assinatura dois projetos em parceria com o Sesc, quais sejam, à época o 

Fórum de Educação e o II Festival Juventude na favela. 



 

41 

 

Havia ainda uma proposta em discussão no sentido de ter como estratégia uma 

gestão compartilhada da escola de ensino médio, que se daria de forma triangular, 

envolvendo o Estado, o Sesc Nacional e a Agência de desenvolvimento local. Os 

detalhes ainda não haviam sido discutidos pelo comitê, apenas a proposta havia sido 

posta em deliberação. Na ocasião, foi apontada a grande responsabilidade que a Agência 

passaria a ter caso aceitasse a proposta. 

Após a saída da INSTITUIÇÃO 2 da presidência da Agência, a INSTITUIÇÃO 

1, na condição de vice-presidente, assumiu a condução dos processos que já estavam em 

curso. Entre os meses de agosto e setembro de 2017, o Sesc passou por mudanças 

internas que impactaram de alguma forma o andamento dos projetos. Gabriela, que 

acompanhava pessoalmente e de forma contributiva todas as reuniões direcionadas ao 

Fórum de educação e Festival Juventude na favela, passou a trabalhar na Gerência de 

Assistência do Departamento nacional do Sesc – setor que realiza, dentre outras 

atividades, o desenvolvimento comunitário em todo Brasil. 

A saída de Amanda gerou preocupação, verbalizada pelo Diretor geral do Sesc, 

Hélio, em reunião do Grupo de Cultura na formulação do Festival Juventude na favela, 

ocorrida em 04.08.2017. Os projetos em andamento seguiram mantidos diante do 

compromisso de Clara, representante do INSTITUIÇÃO 1, de que, na qualidade de 

vice-presidente, assumiria a condução dos processos. 

No que se refere ao projeto de realização de um Fórum de Educação, houve uma 

proposta do Sesc de ampliação do evento, incluindo a atualização do Plano para o 

desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus, o que foi discutido no comitê 

comunitário e aprovado. Foi pontuado pelos membros do comitê que um evento como 

este em um momento de intensos conflitos armados no território era necessário, até 

mesmo como forma de visibilizar que as atividades das instituições, por mais que 

estivessem impactadas, ainda aconteciam. 

O convênio para realização do Fórum foi assinado no dia 22.11.2017 para 

realizar-se nos dias 15 e 16 de dezembro. Como a Agência de desenvolvimento local 

tinha alguns entraves burocráticos, a INSTITUIÇÃO 1 figurou no contrato como 

representante da Agência. A partir da saída da INSTITUIÇÃO 2, a INSTITUIÇÃO 1 

passa a conduzir todas as tratativas com o Sesc. Em reunião ocorrida no dia 23.11.2017, 

agendada para organização do Fórum, Clara me convidou para elaborar o Relatório de 

sistematização da atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário, resultado 
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das deliberações que ocorreriam no Fórum. Aceitei o convite, compreendendo que 

talvez fosse aquela a oportunidade em que eu seria testada e poderia retribuir todo o 

acesso que me foi dado. 

Nesta primeira reunião para organização do Fórum, estavam presentes Clara e 

Lizandra como representantes da Agência, Jairo P. representando a Farmanguinhos, 

parceira externa, eu como acadêmica e parte do processo de elaboração e realização do 

Forum e Gabriela, representante do Sesc Nacional, a instituição financiadora do evento 

e dos projetos que foram gestados durante o ano de 2017. 

Não por acaso, a reunião em que percebi maior abertura por parte da 

representante do Sesc para expor suas opiniões quanto às reuniões do comitê e da 

agência, opinando quanto à efetividade e eventuais dificuldades de resolver conflitos 

antigos entre os membros. 

A parte burocrática e logística do Fórum é toda conduzida pela INSTITUIÇÃO 

1, que aplica a metodologia que já vinha utilizando em eventos anteriores. A divulgação 

do evento foi feita pelas redes sociais ativas no território, carro de som em todo o bairro 

e cartazes distribuídos e afixados em locais estratégicos de Cidade de Deus. 

O projeto do Fórum foi idealizado para ocorrer durante dois dias, sendo o 

primeiro destinado à atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário em 

Cidade de Deus, e o segundo dia destinado exclusivamente para a discussão sobre a 

Escola de ensino médio. 

Para atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário, foi utilizada a 

metodologia implementada no processo de atualização ocorrido em 2010, sugerida pela 

socióloga Cláudia Ribeiro Pfeiffer, professora da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

A realização do Fórum contou com vários percalços no caminho, sendo esta a 

primeira edição não realizada nas dependências de uma escola pública da rede 

municipal de ensino. Em função da não autorização para uso do espaço escolar, o 

Fórum ocorreu na Igreja Anglicana Cidade de Deus, o que de certa forma carrega o 

simbolismo de ser um local historicamente de livre acesso às organizações de base 

comunitária com atuação em Cidade de Deus.   

Diante do curto espaço de tempo entre a concretização do convênio entre a 

Agência de desenvolvimento local e o Sesc Nacional e a realização do evento, não foi 

possível contar com relatores em todos os grupos de trabalho. Fernando, através do 
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Soltec, conseguiu uma relatora, e os dois relatores que eu havia me comprometido a 

levar, tiveram um contratempo na manhã do evento, informando que não iriam. 

Então, de uma necessidade de um relator por grupo de trabalho, somente foi 

possível ter relatoria em dois grupos de trabalho, o da educação, em que eu estava 

presente, e Geração de trabalho, emprego e renda, sob a responsabilidade de uma 

estagiária do Soltec. 

O evento foi iniciado com uma mesa composta por atores locais representativos 

do processo histórico do Comitê comunitário Cidade de Deus e parceiros que 

contribuíram nestes 15 (quinze) anos de atuação em Cidade de Deus. 

Arlete, membro do Comitê Comunitário, traçou um panorama desde a criação do 

Comitê até os dias atuais, destacando a capacidade de resistência dos membros em meio 

à conjuntura vivenciada na cidade do Rio de Janeiro. 

Flávio C., educador e idealizador do Pré-vestibular comunitário CDD, 

estabeleceu uma ponte entre a juventude e as lideranças comunitárias presentes, 

ressaltando a necessidade de que estas gerações dialoguem, com fim de se pensar uma 

escola de ensino médio que reflita a singularidade do processo histórico de formação e 

desenvolvimento de Cidade de Deus, com todas as suas especificidades. 

Clara, representante da atual Colegiada da Agência de desenvolvimento local, 

retratando os desafios do desenvolvimento local em Cidade de Deus, enfatizou a 

necessidade de união e afeto entre as instituições de base comunitária, de forma que 

possa haver renovação nas lutas e resistências travadas no território, tendo como fim 

maior o interesse de Cidade de Deus. 

Cesar S., consultor em desenvolvimento local e parceiro do Comitê e da Agência 

desde sua fundação, ressaltou a visão do Plano para o desenvolvimento comunitário em 

Cidade de Deus como matriz e fomentador de políticas públicas. Apontou a importância 

deste processo de construção como uma alternativa de deixar florescer novas ideias. 

Jairo P., sociólogo do Instituto Farmanguinhos, contribuiu com sua experiência 

na gestão social, destacando a necessidade de articulação e discussão coletiva como 

forma de aprimoramento da democracia participativa, impedindo que as ações sejam 

implementadas de cima para baixo. 

Hélio, Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc, representando a 

parceria que viabilizou a realização do Fórum Comunitário, consolidou os laços 
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existentes com a Agência de desenvolvimento local de forma a alcançar a comunidade 

de Cidade de Deus, impactando no cotidiano dos moradores para projetos futuros. 

Para atualização do plano, foi mantida a metodologia utilizada em 2010 sugerida 

pela professora Claudia Ribeiro Pfeiffer, de forma que se permitisse aferir o 

desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com o Plano para o desenvolvimento 

comunitário, são oito as áreas de abrangência, sendo Educação; Trabalho, emprego e 

renda; Habitação; Saúde; Meio ambiente; Promoção social; Esporte; e Cultura e 

Comunicação. 

No tocante à educação, as discussões e deliberações relativas à escola de ensino 

médio serão agregadas ao Plano para o desenvolvimento comunitário, o que diferencia 

esta área na sistematização dos trabalhos. 

Os participantes e mediadores presentes decidiram reunir os grupos de Educação 

e Cultura e comunicação, diante da quantidade de debatedores e em virtude da afinidade 

das áreas. Da mesma forma, ocorreu com os grupos de Saúde e Meio ambiente. 

A tônica das discussões girou em torno de uma maior interação entre as 

instituições de base comunitária e idealização de projetos que acessem a juventude. A 

interação no interior de cada um dos grupos de moradores, militantes da comunidade e 

representantes de instituições parceiras possibilitou uma discussão que apontasse 

caminhos, como aconteceu no grupo que discutiu a educação juntamente com a cultura, 

encaminhando propostas concretas, com viabilidade de realização em médio e curto 

prazo. Exemplificam as propostas o circuito itinerante de cultura dentro de Cidade de 

Deus, com a circulação de artistas locais e o mapeamento cultural de Cidade de Deus. 

Cada grupo, ao final do primeiro dia, apresentou o resultado das discussões para 

o público presente, cujos dados estão sistematizados e integram o plano para o 

desenvolvimento comunitário para Cidade de Deus. 

O segundo dia foi reservado para discutir a Escola de ensino médio que Cidade 

de Deus quer. Para isso, foram apresentados três formatos de escolas de ensino médio 

viabilizadas em diferentes espaços da cidade do Rio de Janeiro, de forma que o debate 

posterior se tornasse ainda mais rico. 

A experiência do Colégio Politécnico de Cabo Frio contribuiu ampliando os 

horizontes de possibilidades, ao apresentar um modelo educacional diferenciado para a 

comunidade, tentando romper a lógica de ser a coordenação sempre desempenhada pela 

elite. Para eles, a educação politécnica é um conceito fundamental, sendo o trabalho um 
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princípio educativo. O ensino médio era configurado de forma integrada, trazendo a 

cultura marítima, produção audiovisual e a escrita. Neste caminho, não havia também 

dissociação entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

Foi apresentada a experiência desenvolvida no Colégio estadual José Leite 

Lopes, conhecida como Projeto NAVE, Núcleo avançado em educação, programa de 

ensino médio integrado profissionalizante desenvolvido pelo Oi Futuro em parceria com 

a secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O relato do diretor adjunto trouxe 

elementos para pensar qual modelo de Escola de ensino médio para Cidade de Deus, ao 

expor as reformulações que tem sido feitas na escola após a greve dos professores e o 

movimento de ocupação das escolas - situações que impuseram uma rediscussão das 

bases escolares. 

A Escola Sesc de ensino médio foi apresentada por Gian L. e Leandro M., 

trazendo um projeto pedagógico-cultural que tem elementos que podem ser pensados na 

escola de ensino médio de Cidade de Deus. Foi bastante enfatizada a importância que o 

projeto emprega na relação dos estudantes com o entorno da escola, bem como na 

construção do currículo, que agrega programação, produção e pesquisa, tendo sempre 

como referencial o pertencimento com a escola e com o entorno, denotando 

compromisso social. 

Como finalização do evento, ocorreu a roda de conversa sobre juventude e 

educação, mediada por Lucas, educador popular, e Flávio C., responsável pelo Pré-

vestibular comunitário CDD. 

O debate em torno da escola de ensino médio demonstrou sobretudo que a escola 

de ensino médio em Cidade de Deus deve ser comunitária, umbilicalmente ligada à 

identidade do território. O que as discussões demonstram é que concessões podem ser 

feitas no decorrer da luta pela implantação da escola, mas o anseio e a busca são por 

uma gestão compartilhada e participativa. Neste ponto, as falas reiteram algo que surgiu 

na discussão dos grupos, no sentido de incluir a juventude na formulação desta escola, 

sendo relevante uma proposta lançada de viabilizar um Fórum permanente com alunos, 

professores, comunidade, para pensar o currículo, o formato desta escola. 

A realização do Fórum configura o primeiro ato dessa parceria Sesc – Agência 

de desenvolvimento local, uma espécie de termômetro de como as relações se dariam. O 

discurso de Hélio na abertura do evento destaca a pujança da instituição que ele 

representa, pontua de várias formas ter escolhido a agência como agregadora de grupos 
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e instituições com protagonismo dentro de Cidade de Deus, se colocando à disposição 

para contribuir no processo de construção da escola de ensino médio. 

Na primeira reunião ocorrida após a realização do Fórum comunitário, e nas 

dependências do Departamento Nacional do Sesc, reunião a que me referi 

anteriormente, entendo que o discurso finaliza e se mostra mais transparente, ao 

questionar acerca da representatividade da agência de desenvolvimento local. 

A representatividade surge então como tema tanto entre os membros do comitê 

comunitário e agência de desenvolvimento local quanto entre os parceiros externos. Há 

o olhar e conflitos internos de uma construção coletiva e ao mesmo tempo o olhar 

externo de quem questiona a capacidade de articulação daquele ente como condição 

para a formalização de parcerias com projeção no tempo. 

Mesmo existindo um conflito interno sobre a função ou razão de ser do comitê 

comunitário e da agência de desenvolvimento local, o comitê deveria funcionar no 

plano político, deliberativo e a agência como seu braço executor. 

Esta questão me remete a uma frase que ouvi no início deste processo. Lucas, à 

época coordenador da Agência, fazendo uma leitura conjuntural do momento pelo qual 

passava o comitê comunitário, me dizia que, caso eu permanecesse ali, veria ou o 

ressurgimento do comitê ou seu fim. 

 Passado um ano, o que parece estar se desenrolando é a reestruturação da 

Agência de desenvolvimento local. Esta proposta já havia surgido através de uma gestão 

compartilhada da escola de ensino médio. Para que isto ocorresse, o Departamento 

nacional do Sesc precisaria investir na logística da Agência, promovendo uma 

reestruturação, de forma que ela pudesse figurar como intermediária entre o Sesc e a 

unidade escolar, registrando que os detalhes desta parceria nunca foram explanados. 

 Na reunião em que o diretor questiona aos presentes acerca da representatividade 

da Agência, pôde-se perceber que algumas instituições de Cidade de Deus estavam 

buscando também a parceria do Sesc para projetos locais, surgindo a possibilidade de 

que o Sesc apoiasse projetos pontuais no território.  

 Isto fez com que alguns membros do Comitê decidissem apresentar ao Sesc o 

projeto de reestruturação da Agência de desenvolvimento Local. Neste processo, 

envolvidos INSTITUIÇÃO 1 e INSTITUIÇÃO 5, apontam a oportunidade de 

reestruturar administrativa e financeiramente a Agência, de forma a repercutir de 

maneira efetiva no território, através do fortalecimento das instituições. 
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 Em reunião ocorrida nas dependências do Sesc nacional, em que apresentei o 

Relatório do Fórum comunitário, foi discutida pela primeira vez a possibilidade de um 

projeto entre a Agência e o Sesc Nacional, presentes duas representantes do 

Departamento nacional do Sesc e Clara como representante da Agência. 

 Iniciou-se um processo de conversas e articulações em torno desta 

reestruturação, com o apoio do consultor Cesar S., também responsável pelo projeto que 

originou a Agência, no ano de 2006. Este processo está em curso, tendo ocorrido duas 

reuniões na sede da Agência, envolvidas as instituições INSTITUIÇÃO 5 (Arlete.) e 

INSTITUIÇÃO 1 (Clara), nas quais tenho tomado parte como colaboradora. 

Há a instância participativa, cujo fortalecimento deveria ser prioritário, 

sobretudo quando se trata de organizações de base comunitária discutindo coletivamente 

a própria sobrevivência e melhorias para o próprio território. Por outro lado, há a luta 

pela sobrevivência individual e coletiva. E neste ponto, a reestruturação da agência pode 

não ser o caminho teoricamente mais democrático, mas talvez seja o possível. Está é 

uma das questões que surge ao final do campo e que merece o devido aprofundamento. 
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2 COMITÊ COMUNITÁRIO CIDADE DE DEUS E AGÊNCIA CIDADE DE 

DEUS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Traçado o panorama geral do campo no capítulo anterior e a minha inserção nas 

atividades do comitê comunitário e da agência, cumpre discutir como se estabelecem as 

relações de poder internas ao comitê e de que forma são postas as relações com 

entidades externas. Neste capítulo, três questões serão discutidas. Inicialmente, um 

debate acerca da heterogeneidade de trajetórias das instituições que compõem o comitê 

comunitário e as relações internas. Seguindo neste caminho, a renúncia da 

INSTITUIÇÃO 2 e a diferenciação entre o espaço político e o espaço executivo será 

objeto de discussão. Por fim, tratarei do processo de construção do II Festival juventude 

na favela e do V Fórum Comunitário Cidade de Deus. 

 

2.1 ESPAÇO DELIBERATIVO E SUAS RELAÇÕES INTERNAS 

Para compreender o espaço deliberativo do comitê comunitário, faz-se 

necessário contextualizar e identificar as instituições que se reuniram no ano de 2003. 

Conforme referenciado no capítulo anterior, as articulações das instituições para 

fundação do comitê foram uma reação a uma proposta de intervenção que seria 

implementada em Cidade de Deus com atuação conjunta do governo federal e da 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com relatos obtidos nas reuniões, quando os moradores mais antigos e 

atuantes ficaram sabendo da existência destas articulações - em que estava presente 

como representante de Cidade de Deus apenas Mário - conseguiram ter acesso às 

reuniões, passaram a expressar o seu direito de dizer quais seriam as áreas prioritárias 

para atuação estatal. Para conseguirem expressar-se de forma coletiva, instituíram o 

comitê comunitário. 

As instituições refletem a experiência e pensamento político dos seus 

coordenadores e fundadores, existindo uma diversidade de trajetórias no grupo que 

então se instituía. Havia aqueles que atuaram na militância política, como filiados ao 

PT, participando ativamente de atos e protestos na própria Cidade de Deus durante a 

década de 80 e 90, como Clara (INSTITUIÇÃO 1) e Renato (INSTITUIÇÃO 1), dois 

dos fundadores do primeiro pré-vestibular comunitário de Cidade de Deus, atuantes na 

alfabetização de jovens e adultos quando o Estado ainda não prestava este serviço na 

localidade. Havia uma pequena parcela desta militância com inserção no meio 
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acadêmico, como Arlete. (INSTITUIÇÃO 5), que chegou a ser candidata a vice-prefeita 

pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais do Rio de Janeiro no ano de 

1988, tendo Jorge Bittar como candidato a prefeito.  

Os demais representantes eram moradores que contribuíram para a formação do 

território e nesse processo tornaram-se referências relevantes para muitos moradores 

dentro da comunidade, como foi o caso da Ialorixá Bianca, fundadora do primeiro 

comitê da terceira idade (BARBOSA, 2012). 

A INSTITUIÇÃO 8 foi fundada por Dona Diana, presidente da Associação de 

moradores da Cidade de Deus, primeira mulher a presidir uma associação de moradores 

no Rio de Janeiro. Sua atuação em Cidade de Deus passa pelo seu ofício de costureira e 

bordadeira, por meio do qual organizou grupos de mulheres no sentido da 

profissionalização. 

O grupo Capoeira CDD foi fundado pelo Mestre Dante, capoeirista conhecido 

como Mestre de Jacarepaguá, reconhecido internacionalmente, forjando sua atuação em 

Cidade de Deus através do ensinamento da capoeira. 

Estas instituições podem ser tomadas como parâmetro da diversidade de 

trajetórias individuais e coletivas. À época, a decisão por reunir-se deu-se pela 

necessidade de reagir a um plano de intervenção que seria implementado em Cidade de 

Deus sem que a população interessada pudesse se manifestar. A luta pelo 

desenvolvimento local transparecia como ponto de encontro das instituições, as quais 

trabalhavam cada uma a seu modo, e precisaram reunir-se para fazerem-se ouvir de 

forma mais contundente. 

Formou-se um espaço deliberativo plural no que se refere às trajetórias dos 

participantes, sendo o conflito parte do processo de construção do próprio comitê. 

Analisando as razões que motivaram a formação do comitê, o propósito principal seria 

trazer à tona as demandas da comunidade e fortalecer as instituições, pensar o território 

e seu desenvolvimento.  

Do período que compreendeu a pesquisa de campo, pude perceber que no espaço 

de existência do comitê comunitário, ou seja, nas reuniões e encontros promovidos pelo 

Comitê, as instituições que de fato interferem no processo decisório são INSTITUIÇÃO 

1 e INSTITUIÇÃO 5, as instituições representadas por membros atuantes na militância 

política e que, portanto, compreendem aquele espaço como espaço político ou 

compreendem a relevância simbólica da existência do comitê comunitário.  
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As demais instituições, como INSTITUIÇÃO 3 e INSTITUIÇÃO 4, fazem-se 

presentes de forma regular às reuniões, funcionando como instituições que fortalecem a 

existência daquele espaço de discussões coletivas, existindo uma certa oscilação na 

presença do INSTITUIÇÃO 3, que pode ser lida como reflexo da conjuntura de 

escassez de recursos financeiros. No curso da pesquisa, a dinâmica de encontros 

quinzenais do Comitê comunitário foi alterada para reuniões mensais. Existe uma 

interdependência entre o espaço deliberativo e o braço executivo e a dificuldade de 

manter a regularidade das reuniões do espaço político quando não há projetos a serem 

gestados. 

Cumpre então questionar quais práticas democráticas estão sendo construídas 

pelos atores do Comitê comunitário Cidade de Deus neste contexto conjuntural em que 

se cruzam a influência da dinâmica de funcionamento das instituições de base 

comunitária em uma favela e o tratamento repressor das políticas de segurança pública. 

No que se refere à renúncia da INSTITUIÇÃO 2 à colegiada da Agência, 

interessante apontar que é uma instituição que se diferencia da INSTITUIÇÃO 1 e do 

INSTITUIÇÃO 5 quanto à trajetória militante de seus representantes. A INSTITUIÇÃO 

2 apresenta um ideário próximo ao empreendorismo social, a sua presença na condução 

da Agência representava uma certa estabilidade por ser uma instituição fortalecida com 

parcerias dentro do contexto de atividades oferecidas por instituições em Cidade de 

Deus. 

No espaço político, a renúncia impacta por desestabilizar o braço executivo, mas 

não havia uma atuação diferenciada da INSTITUIÇÃO 2 nas reuniões do Comitê 

especificamente. A sua presença no Comitê e na Agência indicava que havia uma 

divisão ou um protagonismo compartilhado com a INSTITUIÇÃO 1. Com a saída da 

INSTITUIÇÃO 2 na execução e condução da Agência, a INSTITUIÇÃO 1 passa a 

conduzir todos os processos.  

Não obstante as duas instâncias sejam formadas basicamente pelas mesmas 

instituições, há um rigor maior no processo de entrada de novas instituições para 

compor a Agência, ao passo que para comparecer às reuniões do Comitê comunitário 

não há restrições, reproduzindo um sentido de comunidade a ser buscado. 

Das articulações internas, pude perceber a posição que a deliberação, o político, 

ocupa em uma organização coletiva em tempos de crise institucional como a que o 

Brasil e especificamente o Rio de Janeiro atravessa. Os esforços passam a ser 
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direcionados às parcerias ou projetos a serem formalizados através da Agência e o 

comitê comunitário funciona como ente que valida politicamente a atuação da Agência. 

 

2.2 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E PARCERIAS EXTERNAS 

A heterogeneidade de ideários das instituições é um componente relevante na 

renúncia da INSTITUIÇÃO 2 à colegiada da Agência e a esta divisão entre o espaço 

deliberativo e instância executiva. A INSTITUIÇÃO 2 deixou de tomar parte da parte 

executiva do comitê, mas permaneceu como instituição participante do comitê 

comunitário. Sendo uma instituição de relevância em Cidade de Deus, com convênios 

firmados e vários projetos em andamento, a sua saída da Agência impactou na rotina 

das atividades, por ficarem as tarefas centralizadas com a INSTITUIÇÃO 1, através de 

Clara.  

A agência foi instituída com o objetivo de ser o braço executivo do comitê, o 

que guarda coerência até mesmo com a existência do Plano para o desenvolvimento 

comunitário em Cidade de Deus. Far-se-ia necessária a existência de uma instituição 

que trabalhasse pelo fortalecimento das instituições, com CNPJ, e, portanto, maior 

possibilidade de pactuação de relações jurídicas, deixando ao comitê a função política. 

Durante as reuniões, a incompreensão da Agência como braço executivo do 

comitê é algo recorrente em alguns dos participantes, o que sugere uma dificuldade de 

compreensão da Agência como potencializadora das instituições, como desdobramento 

coletivo do comitê. Ela pode ser lida como uma tentativa de superação da demarcação 

interna e atomização das atuações por meio de instituições com atividades isoladas. Não 

obstante, atualmente, este papel não vem sendo desempenhado diante das condições 

materiais. 

A dificuldade pode estar em visualizar a promoção do coletivo em uma 

instituição formalizada, com capacidade jurídica equivalente a uma organização de base 

comunitária, por exemplo. No âmbito da discussão e enfrentamento político, as regras e 

a consciência da irredutibilidade do conflito já estão postas e aceitas, mas a entidade 

executiva parece dissociada do espaço deliberativo, o que pode contribuir para 

compreender esta aparente esquizofrenia das instâncias deliberativa e executiva. 

A Agência experimenta uma fase de possíveis reformulações, passados 12 

(doze) anos da sua criação. Sua instituição deu-se com financiamento da Finep – 
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Empresa brasileira de inovação e pesquisa, cujo projeto21 foi elaborado pelo consultor 

Silvano, que se reaproximou dos trabalhos da Agência após sua participação na abertura 

do Fórum Comunitário. De acordo com o Projeto inicial da Agência, eram seis os 

objetivos específicos, sendo o primeiro e basilar a construção de um arranjo 

socioinstitucional capaz de promover o desenvolvimento local na Cidade de Deus de 

forma sustentável.  

Para construção deste arranjo, foi apontado como segundo objetivo específico a 

capacitação das instituições e agentes envolvidos. As áreas temáticas de atuação da 

Agência foram firmadas em três pilares – trabalho, educação e comunicação. Na área de 

trabalho, visto em comunhão com a economia solidária, estabeleceu-se o objetivo de 

criar um empreendimento econômico associativo capaz de gerar trabalho e renda para 

os moradores de Cidade de Deus. Na área de educação, o objetivo era contribuir para a 

proposição de políticas públicas que viabilizassem efetiva inclusão social. No campo da 

comunicação, ficou firmado como objetivo a construção de um sistema de comunicação 

interno e externo, de forma que se garantisse transparência na atuação da Agência e ao 

mesmo tempo alimentasse a mobilização e a participação social na implementação do 

projeto. Como último objetivo específico do projeto, restou estabelecido a garantia da 

gestão integrada de todos os componentes do projeto. 

O financiamento do projeto durou um ano, o que pode ser visualizado como um 

processo em transformação. Ainda que tenha sido instituído com o objetivo de construir 

uma rede em torno do comitê comunitário, promovendo o desenvolvimento local, há um 

ideário ou missão institucional que não teria como limitar-se a executar as deliberações 

do comitê comunitário. E nesse ponto as instâncias se complexificam, uma vez que a 

Agência não somente executa, também delibera, formula. Apesar de ter sido instituída 

em momento histórico diverso da criação do Comitê, pode configurar um ponto de 

convergência de atividades do território, de trocas e práticas democráticas. 

O projeto de reestruturação da Agência vem sendo gestado com a assessoria do 

consultor Silvano, por meio de reuniões com os representantes das instituições, nas 

quais tem sido redesenhada a atuação da Agência. Estas reuniões acontecem na sede da 

Agência, começaram a ocorrer após a realização do Fórum Comunitário e em certa 

medida vem atualizando o desenho da Agência de acordo com as demandas postas no 

                                                           
21 Tive acesso ao projeto original, mas optei por não incluí-lo como anexo por conter dados financeiros 

detalhados e específicos que não guardam relação com a discussão do presente trabalho, além de não ser 

um documento publicizado pela Agência ou pelo consultor responsável. 
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Plano para o desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus. A intenção do grupo de 

trabalho é formular um projeto para ser executado durante o período de 2 (dois) anos e 

apresenta-lo ao Sesc Nacional, que já sinalizou de forma positiva quanto à análise e 

possível aprovação. 

O projeto encontra-se na fase final de elaboração, devendo provavelmente ser 

encaminhado ao Sesc Nacional durante o mês de agosto de 2018. Do que pude extrair 

do processo, há um ponto em comum com o processo de construção do projeto político 

pedagógico da Escola de ensino médio, registrando no texto a garantia de construção 

coletiva para um período futuro. No caso, um dos eixos de atuação da Agência seria a 

cultura. A proposta seria reunir instituições que trabalhassem nesta área e discutissem os 

projetos que seriam desenvolvidos, ainda que a Agência figure como ente coordenador. 

Da mesma forma, ocorreria com as áreas de educação e comunicação, nos quais se 

adiava a ampliação da participação no processo de reestruturação da Agência. 

O parceiro da Agência nos projetos gestados neste período tem sido o Sesc 

Nacional. Neste ponto, relevante traçar um panorama do que significa esta entidade. O 

Sesc, com personalidade jurídica de direito privado, foi originalmente instituído pelo 

Decreto-Lei n° 9.853 de 13 de setembro de 1946, por meio da qual a Confederação 

Nacional do Comércio ficou incumbida de planejar e executar medidas que contribuam 

para o bem-estar dos comerciários e de suas famílias. O contexto conjuntural da época – 

fim da segunda guerra mundial e fim do Estado Novo – indicava uma possível onda de 

greves e reivindicações no país, o que explica em alguma medida as associações do 

empresariado no sentido de neutralizar essas possíveis paralizações. 

Desde a sua fundação, as áreas de atuação do Sesc têm se expandido e 

acompanhado as mudanças ocorridas no país, nos setores de educação, saúde, cultura, 

lazer, esporte, turismo social e assistência. Neste ponto, importante ressaltar que não me 

proponho a fazer uma análise aprofundada da missão do Sesc, mas apenas pontuar os 

interesses que estão em disputa. Esta não é a primeira vez em que o Comitê comunitário 

e a Agência estabelecem esta parceria, pois o Comitê surgiu em meio às articulações do 

empresariado do Rio de Janeiro e Poder Público para pensar um projeto piloto para 

Cidade de Deus e o Sesc Rio foi uma das instituições que participou do processo de 

elaboração do Plano para o Desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus. 

Com a entrada das instituições reunidas enquanto Comitê comunitário Cidade de 

Deus, foi criado um Núcleo de Articulação do Projeto Cidade de Deus, instância que se 
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propunha integrar comunidade, associações empresariais e poder público com o 

objetivo de analisar e propor soluções para os problemas dos moradores. (PFEIFFER, 

2010) 

Destas articulações, surgiu a decisão de construção do Plano para o 

desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus, instrumento mais adequado para 

traçar as demandas da comunidade e as formas de alcança-las no período de 5 (cinco) 

anos, permitindo o acompanhamento de projetos e ações sociais de forma coordenada. 

(PFEIFFER, 2010).  

O retorno do Sesc às articulações em Cidade de Deus passa pela criação da 

Escola Sesc de ensino médio (PORTAL ESCOLA SESC), inaugurada em fevereiro de 

2008, sob a responsabilidade do Sesc Nacional, localizado em terreno vizinho à Cidade 

de Deus. No discurso de abertura do Fórum Comunitário, tratado a seguir, o Diretor 

afirma ter sido cogitada pelo Sesc a possibilidade de criação de uma unidade da Escola 

Sesc em Cidade de Deus. Mas ao final o Sesc Nacional se disponibiliza a colaborar com 

as escolhas da comunidade. 

Cidade de Deus, ao fim e ao cabo, é um território estratégico para as entidades 

que figuram no seu entorno, sobretudo para uma instituição como o Sesc, cuja principal 

fonte de renda é a contribuição paga pelos empregadores incidente sobre a folha de 

salários22. A expansão da atuação do Sesc e sua profunda inserção na educação de 

jovens e adultos não é uma novidade, talvez a atuação na gestão compartilhada desta 

escola de ensino médio seja o desenrolar do caminho que se iniciou com a construção 

da Escola Sesc de ensino médio, um projeto educacional considerado inovador, em que 

a cultura desempenha um papel primordial na construção das bases curriculares. 

A Faetec, enquanto entidade parceira da Agência, surge não como parceira na 

construção de projetos, mas como uma oportunidade visualizada pelos representantes 

das instituições ao pensar as estratégias para implementação da escola. A alternativa 

posta seria lutar pela conclusão da obra, anunciada pela secretaria de educação do 

Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2011. Não obstante, os representantes 

entenderam que este seria o caminho mais árduo, por duas razões, a crise financeira do 

Estado do Rio De Janeiro, que serviria de argumento para a paralização das obras, e o 

fato de existirem rumores de que o prédio se encontra ocupada pelo comércio de drogas. 

                                                           
22 Art. 240 da Constituição Federal. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições 

compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço 

social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.  
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O transcurso do tempo vem demonstrando o acerto da decisão, tanto assim que o 

Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública em 09/01/2018, 

requerendo que o Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a concluir a construção da 

Escola em Cidade de Deus, o que até os dias atuais, agosto de 2018, não aconteceu 

(PORTAL MPRJ). 

O Estado do Rio de Janeiro sequer teve o ônus de alegar a condição financeira 

como óbice à conclusão das obras, o próprio Poder Judiciário antecipou a alegação, sob 

as vestes de uma decisão judicial23. Desta decisão, o Ministério Público interpôs agravo 

de instrumento, autuado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sob 0023996-

95.2018.8.19.0000, ainda pendente de julgamento. 

A interposição da ação civil pública não era esperada pelos membros do Comitê 

ou da Agência, sendo recebida a notícia sem entusiasmo, diante da constatação de que o 

Estado não cumpriria a decisão judicial. Não obstante, o Poder Judiciário ao negar 

liminarmente um direito social básico e histórico utilizando a argumentação abaixo 

transcrita, funciona como feixe de encadeamentos ou síntese da dinâmica de relações 

entre organizações locais e parcerias externas como uma das faces da atuação omissiva 

do aparato estatal em território de favela, como Cidade de Deus. 

A decisão de investir na ocupação do prédio que abriga a Faetec guarda relação 

com a percepção dos membros do Comitê e da Agência de que aquela unidade, como 

                                                           
23 O Estado do Rio de Janeiro está em notória situação de calamidade financeira, não conseguindo pagar 

em dia os vencimentos dos agentes públicos e não conseguindo sequer manter efetivo policial suficiente 

para debelar a criminalidade, que praticamente controla e monopoliza a violência em diversas regiões do 

Estado e, especialmente, em diversas localidades da capital. Embora as autoridades do Poder Executivo 

não admitam, o fato é que a Administração Pública, seja estadual, seja federal, seja municipal, perdeu de 

fato a soberania sobre parcelas do território fluminense que são controladas por traficantes e milicianos, 

verdadeiros ´senhores da guerra´, o que é gravíssimo e exige todos os esforços materiais e institucionais 

para retomar esses territórios de volta e assegurar a população o direito de ir e vir em paz. Por sua vez, os 

serviços de saúde do Estado estão em frangalhos: faltam hospitais, médicos, remédios. A calamidade 

financeira que grassa o estado do Rio de Janeiro, fruto da corrupção e da má-administração como é 

público, foi devastadora para os seviços de saúde pública dependentes de vultosos recursos para funcionar 

adequadamente. Assim sendo, diante do quadro financeiro do Estado do Rio de Janeiro é impossível 

exigir que o mesmo assuma novas obrigações financeiras ou que prossiga em obras públicas paralisadas. 

Os serviços educacionais, como direito fundamental social do povo, são de implementação progressiva, 

conforme a situação financeira e econômica do estado permita. Esse direito está sujeito a reserva do 

possível. E a situação do estado do Rio de Janeiro é tão grave e notória, que dispensa inclusive ao estado 

de provar o atendimento a reserva do possível, como prevê a Súmula n. 241 do TJERJ. Não há como 

exigir que o estado termine a obra paralisada, como quer o MP, se não há recursos para tanto e sabendo-se 

que os recursos que entrarem atenderão a situações emergenciais voltadas para a quitação de débitos 

salarias e para o aparelhamento da segurança pública. Frise-se que outras unidades escolares estaduais, 

como demonstra o próprio MP na petição inicial, fornecem o ensino requerido para os estudantes que 

moram na Cidade de Deus, e que, embora não seja o ideal e o mais confortável, uma vez que exige 

deslocamento dos estudantes para outras áreas da cidade, é o possível no momento. Isto posto, indefiro a 

liminar pleiteada pelo MP na incial. Cite-se. Expeça-se mandado. (BRASIL, 2018) 
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tantas outras espalhadas pelo Rio de Janeiro, passavam por uma grave crise e a 

conjuntura histórica favoreceria o ajuste. Neste ponto, o Sesc Nacional surgiu como 

parceiro intermediador das negociações com a rede Faetec, rede que paradoxalmente 

configurou a alternativa coletivamente construída como viável. 

 

2.3 FÓRUM COMUNITÁRIO CIDADE DE DEUS E A ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO 

As demandas em que o Comitê e a Agência vem atuando giram em torno da 

educação, inicialmente para realização do II Fórum de educação e posteriormente o II 

Festival Juventude na Favela. O processo de formulação do festival agregou mais 

participantes desde a primeira reunião, pois permitiu que grupos que normalmente não 

compareciam às reuniões do Comitê se fizessem presentes pelo tema tratado, sobretudo 

moradores ligados à arte e cultura. 

Da mesma forma ocorrida com o Fórum de Educação, Gabriela. participou 

ativamente da construção do projeto com o objetivo de submetê-lo à aprovação do Sesc 

Nacional. No primeiro encontro, foi bastante discutido como se daria o pagamento dos 

cachês para os artistas locais convidados a se apresentarem no festival. A questão 

monetária levantada expõe uma fissura na forma de atuar politicamente, para aqueles 

que participam ativamente das atividades do Comitê e da Agência. Para estes, esta 

parcela da juventude está interessada apenas na retribuição financeira pelo seu trabalho, 

negando-se a participar do processo de construção. De qualquer forma, os participantes 

presentes deliberaram que o processo fosse o mais aberto e transparente possível, 

agregando a maior quantidade possível de artistas de Cidade de Deus. 

Ainda assim, a decisão de aceitar incluir a maior quantidade possível de artistas 

importa o risco de alguma aproximação com o financiamento do tráfico, o que explica 

em grande parte as dificuldades de diálogo observadas nesta primeira reunião. De 

qualquer forma, esta foi uma oportunidade de interação de atores políticos de gerações 

diferentes. 

Esta questão pode ser discutida sob a ótica da participação e da deliberação e 

como em um território conflagrado, nem sempre é possível ampliar a participação 

mantendo a integridade das deliberações.  

As reuniões transcorreram com um grupo mais orgânico e coeso, um pouco 

reduzido a partir da segunda reunião. Duas instituições que não compõem a Agência 
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passaram a atuar em todas as reuniões, a INSTITUIÇÃO 7 por meio de Bruna e 

INSTITUIÇÃO 8, através de Vânia. Pensar o Festival trouxe um componente relevante, 

qual seja, encontrar maneiras de atingir grande parte do território de Cidade de Deus por 

meio de atividades em escolas localizadas em diferentes regiões da comunidade. 

Ficou decidido que o evento se daria durante quatro dias, finalizando no Ciep 

João Batista dos Santos, a escola de mais fácil acesso e próxima à Linha Amarela. Nos 

dias anteriores, as atividades transcorreriam em duas escolas de nível fundamental e na 

Escola Sesc de ensino médio. Houve discussões sobre a escolha das escolas em função 

da segurança dos participantes, diante da possibilidade de conflitos armados. 

O Festival foi programado para ter seu último dia em um domingo com 

programação estendida em relação aos anteriores. Um dos participantes trouxe uma 

questão relevante para tudo que se está problematizando no presente trabalho. Como 

atrair o público jovem com eventos que não adentram o horário noturno? Novamente 

aparece a ausência da juventude formulando e pensando o evento que tem como 

destinatário a juventude da favela. A dificuldade de realizar eventos em algumas regiões 

de Cidade de Deus bem como garantir a continuidade do evento além das 19 horas, por 

exemplo, está explicada pela insegurança vivenciada pelos moradores. Não obstante, 

ainda assim, não é a juventude que está externalizando essa insegurança, é esse vácuo 

que traz as limitações das atuações e lança olhares para o por vir destas organizações. 

A despeito de ter sido um projeto bastante debatido e ter sido encaminhado ao 

Sesc Nacional para aprovação, ainda não há data para sua realização. No mês de 

outubro de 2017, houve a decisão de ampliar o projeto do Fórum de Educação – que já 

se encontrava aprovado pelo Sesc Nacional – para a realização do V Fórum comunitário 

Cidade de Deus, o que adiou a realização do Festival Juventude na favela. 

A ampliação do Fórum de educação para a atualização do Plano para o 

desenvolvimento comunitário fornece elementos para pensar e problematizar a atuação 

da Agência e as relações com as demais entidades. Para ampliar a participação, 

fomentar na comunidade a realização do Fórum comunitário requereria mais tempo de 

divulgação e de diálogo com outras instituições. Não obstante, a incerteza gerada pelas 

operações armadas e conflitos com o tráfico local impulsionam a necessidade de realizar 

o possível e otimizar as estratégias existentes. 

Conforme relatado em Reunião do comitê comunitário, a sugestão de ampliação 

partiu do Sesc Nacional, tendo sido discutida e acatada pelas instituições presentes. Há 
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uma coerência neste sentido, uma vez que o desenvolvimento local é uma das áreas de 

trabalho do Sesc Nacional pelo Brasil. Nesta relação de parceria entre Sesc Nacional e 

Agência, esta ingerência poderia ser lida como uma certa verticalização ou intervenção 

nas deliberações do comitê. Não obstante, os membros do comitê decidiram estabelecer 

um acordo nesta questão, por entender que a realização do Fórum comunitário não 

importaria em enfraquecimento da luta pela educação. 

A preparação do Fórum contou com o apoio de poucas instituições, sendo 

conduzida quase em sua integralidade pela INSTITUIÇÃO 1, com o suporte do Sesc 

Nacional e o apoio da Farmanguinhos por meio de Fátima e Jairo P.. A despeito de 

referir-se a um evento de grande importância, a elaboração da programação não contou 

com a participação de tantas instituições como ocorreu com o Festival juventude na 

favela. Por outro lado, a formulação da programação do Fórum não permitia 

plasticidade nas escolhas, uma vez que a dinâmica de formação dos grupos de trabalho 

já se encontrava sedimentada pelos eventos anteriores, restava apenas acrescentar a 

discussão quanto à escola de ensino médio. 

A composição da mesa de abertura do Fórum fornece elementos para pensar a 

atual fase do comitê, da Agência e seus projetos. Como representante do Comitê 

comunitário, Arlete.; Da Agência, Clara; Flávio C., idealizador do Pré-vestibular 

comunitário CDD; Jairo P., representando a parceria com a Farmanguinhos; Silvano, 

consultor em desenvolvimento local e parceiro na construção do projeto que originou a 

Agência; Hélio, representando o Sesc Nacional e a parceria que viabilizou o Fórum. 

Arlete. participou da fundação do comitê, militante dos movimentos sociais, 

tendo participado do Comocid24, representa no Comitê a INSTITUIÇÃO 5. 

Individualmente, a trajetória de Arlete. representa o compromisso político do comitê 

com a transformação social, as motivações de uma parcela das instituições que 

compõem o comitê. A INSTITUIÇÃO 5, como acontece com grande parte das 

instituições em Cidade de Deus, atravessa um período de escassez de recursos. Arlete. 

ficou responsável por historicizar o comitê comunitário e suas lutas, o que simboliza e 

representa o que é ainda muito caro para as instituições que atuam mais ativamente no 

comitê. 

Clara, educadora popular e militantes dos movimentos sociais, representa no 

Comitê e na Agência a INSTITUIÇÃO 1, tendo assumido na prática as funções de 

                                                           
24 Conselho de Moradores de Cidade de Deus, fundado em 1968. 
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Presidente da colegiada da Agência, com a renúncia da INSTITUIÇÃO 2. Clara foi uma 

das fundadoras do Comitê comunitário e participou ativamente da criação da Agência. 

De forma análoga ao comentado em relação à Arlete, sua trajetória individual representa 

o compromisso político do comitê com a transformação social, as motivações de uma 

parcela das instituições que compõem o comitê. A INSTITUIÇÃO 1, também como 

acontece com grande parte das instituições de base comunitária em Cidade de Deus, 

atravessa um período de escassez de recursos. A sua intervenção, ao falar pela Agência, 

tenta articular as demais instituições, buscando o fortalecimento das relações internas à 

Cidade de Deus. 

Flávio C., morador de Cidade de Deus e coordenador do Pré-vestibular 

comunitário CDD, cumpre o papel de tratar da escola de ensino médio e os diferenciais 

que esta escola deve ter, em decorrência do histórico do território. Pode-se dizer que 

Flávio traz os elementos da juventude para o debate, por ser um ator político da 

comunidade diretamente envolvido com a educação e inserção dos jovens na 

universidade. A sua presença não é frequente em reuniões do comitê comunitário ou na 

gestão dos projetos conduzidos pela Agência, mas se faz presente quando os temas e 

debates afetam diretamente a questão da educação e os seus destinatários finais. Estava 

presente quando iniciei o trabalho de campo, ainda na formulação do Fórum de 

educação, no mês de abril de 2017. Nas demais reuniões durante o ano, poucas vezes se 

fez presente, mas a sua contribuição no território era sempre lembrada nas reuniões. Na 

roda de conversa que teve como tema racismo na favela, compareceu como debatedor. 

Representa esta parcela da juventude que acessou a universidade e se mantém atuando 

na comunidade com a perspectiva de transformação social.  

Silvano representa as relações externas consolidadas e mantidas pela Agência, 

simbolizando a rede de apoio ainda mantida pelas instituições, mesmo em época 

recessiva como a atual. Hélio simboliza a entidade externa viabilizadora dos projetos 

atuais, com a qual as organizações de base comunitária em Cidade de Deus 

invariavelmente têm que lidar, por impositivo de existência. Há uma conjuntura que 

permite que os interesses do Sesc Nacional e das instituições que compõem a Agência e 

o comitê se encontrem e dialoguem de forma construtiva. Seu discurso reforça o poder 

institucional do Sesc e a sua capacidade de realização. 

Esta composição de forças e relações de poder é responsável pela existência do 

Fórum comunitário e lança luz sobre o caminho que viria a ser trilhado após o Fórum. O 
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Plano para o desenvolvimento comunitário representa uma luta do comitê comunitário 

no sentido de dar visibilidade às demandas prioritárias da comunidade em oito áreas 

temáticas: Educação; Cultura e comunicação; Trabalho, emprego e renda; Saúde; Meio 

ambiente; Promoção social; Habitação; Esporte. A idéia do Fórum seria viabilizar a 

atualização do plano através da discussão de cada uma das áreas temáticas em grupos de 

trabalho. Na entrada do evento, os participantes eram questionados em qual área 

temática gostariam de participar, recebendo um crachá de cor diferenciada. Em cada 

grupo de trabalho, os participantes tinham disponível a última atualização do Plano, no 

qual constavam quais eram as demandas no ano de 2010 e o que precisava ser feito. 

Utilizando a metodologia do Fórum anterior, os participantes discutiam quais 

consideravam os principais problemas, quais as demandas naquela área e o que 

consideravam que precisava ser feito para atingir os objetivos. 

Da ideia da atualização do Plano, pode-se vislumbrar a meta de viabilizar 

pequenos espaços deliberativos que ao final se reúnem em um grande grupo expondo as 

discussões e as conclusões acerca das demandas em cada uma das áreas temáticas. 

Analisando os resultados e as apresentações dos grupos, percebe-se que em alguns 

grupos a discussão não adentrou as demandas específicas da comunidade, gerando 

proposições genéricas, como foi o caso do grupo Trabalho, emprego e renda, o único 

grupo que contou com a contribuição de uma relatora, estagiária do Soltec/UFRJ, cujo 

relatório destacou a ausência de uma mediação mais eficaz, que encaminhasse o debate 

para as questões de trabalho e renda. 

Por outro lado, o grupo que discutiu Esportes, por contar com moradores 

diretamente vinculados a atividades desportivas, apresentou um quadro de demandas 

mais propositivo e fundamentado. As áreas de Promoção social e Habitação precisaram 

ser reunidas, diante da quantidade pequena de participantes, gerando proposições 

genéricas. O grupo que reuniu as áreas de saúde e meio ambiente conseguiu produzir 

um debate mais qualificado por reunir atores políticos que trabalham diretamente com a 

saúde da comunidade, podendo contribuir de forma efetiva. 

O grupo que reuniu Educação, Cultura e comunicação contou com a mediação 

de Arlete. e a relatoria ficou sob minha responsabilidade. Estavam presentes educadores 

de Cidade de Deus, funcionários do Sesc Nacional, moradores de Cidade de Deus, 

professor da UFRJ com pesquisas anteriores no território, uma educadora popular da 

Rocinha. Por se tratar do tema que moveu e continua sendo a razão maior de todas as 
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articulações, este grupo teve maior adesão e participação qualificada no sentido de 

serem debatedores diretamente interessados nas áreas de educação e cultura de Cidade 

de Deus. 

A roda de conversa que encerrou o evento debatendo a escola de ensino médio 

que Cidade de Deus quer de igual forma viabilizou uma discussão qualificada pelos 

participantes. Encontravam-se presentes professores, educadores populares, estudantes, 

representantes de instituições que compõem o comitê e a agência, funcionários do Sesc 

Nacional, presente o seu Diretor geral bem como representantes de escolas de ensino 

médio cujos modelos foram apresentados durante o Fórum. Os mediadores do debate 

foram Lucas e Flávio C.. A escolha de ambos para discutirem a escola de ensino médio 

traz duas visões ou papéis sempre presentes nesta teia social: um jovem educador 

popular com alguns anos de vida compartilhada na CDD e que se define como um 

território itinerante em busca de transformação e um jovem professor e morador de 

Cidade de Deus que se propõe conduzir um pré-vestibular comunitário.  

Ambos podem representar uma parcela da juventude de Cidade de Deus em 

alguma medida, sendo um deles acolhido por Cidade de Deus e o outro nascido na 

comunidade. Clara inicia a roda de conversa falando sobre como é viver em favela, 

retratando um pouco do histórico de lutas pela educação no território. O reverendo 

Antunes T., responsável pela Igreja Cidade de Deus, membro da colegiada da Agência e 

viabilizador do espaço no qual ocorreu o fórum, discorreu sobre o público para o qual a 

escola deve ser direcionado e o desafio de pensar uma escola planejada a partir dos 

jovens. 

A representação institucional do Sesc cumpriu o papel de ratificar a intenção de 

manter a parceria com a agência. Enfatizou o fato de ter mantido contatos prévios com a 

direção da Faetec, mas aguardou a realização do Fórum para ter certeza do caminho que 

a comunidade elegeria como mais estratégico nesta luta pela implantação da escola. 

Deste espaço deliberativo, após uma dinâmica conduzida por Clara, em que os 

participantes escreviam em cartões características que a escola de ensino médio de 

Cidade de Deus deveria ter, surgiu o desenho basilar do projeto desta escola, como 

sendo integrada à comunidade, contextualizada na favela. Pode-se considerar que a 

Agência tem como uma de suas diretrizes contribuir para a consolidação das demandas 

registradas no Plano para o desenvolvimento comunitário. Neste caso, a Agência passa a 



 

62 

 

ter um fio condutor e ao mesmo tempo legitimador do seu atuar diante de entidades 

externas quanto aos pactos necessários para implementação da escola. 

 

3 ARTICULAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO DA CIDADE DE DEUS 

 Neste capítulo final, descrevo e tensiono as articulações construídas após a 

realização do Fórum Comunitário, especificamente o projeto de Escola de ensino médio 

através de uma gestão compartilhada e triangular entre Faetec, Agência de 

desenvolvimento local e Sesc Nacional, apontando e tensionando as questões centrais 

ao processo de luta pela escola de ensino médio e a correlação de forças estabelecida. 

 

3.1 A CONDIÇÃO DE PESQUISADORA TRANSFORMADA PELO CAMPO 

Aparentemente, o trabalho de campo se encerraria com a realização do Fórum 

Comunitário Cidade de Deus, cujo panorama me permitiria discutir as relações de poder 

que se estabelecem entre os atores neste espaço deliberativo e executivo e as 

contradições e possibilidades de avanço existentes no processo.  

Não obstante, após o Fórum Comunitário, houve avanços nas articulações para 

implantação da escola de ensino médio em Cidade de Deus, em cujo processo passei a 

participar na condição de colaboradora e pesquisadora. 

O convite formalizado por Clara para sistematizar os dados e elaborar o 

Relatório de atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário em Cidade de 

Deus configura um marco na minha condição de pesquisadora, a partir da qual eu passo 

a atuar como colaboradora dos projetos conduzidos pela Agência. A pesquisadora 

permanece, mas com um olhar qualificado pela atuação e, portanto, pela proximidade 

com a luta daquelas instituições. 

As duas personas se alimentam e precisam uma da outra, a pesquisadora sem a 

imersão no campo nada acrescenta às instituições pesquisadas tampouco ao meio 

acadêmico, sobrecarregado com pesquisadores distanciados do campo, visualizado 

como objeto estático pronto a ser estudado. Por outro lado, a minha atuação como 

voluntária no comitê comunitário ou na agência, dissociada do rigor acadêmico, 

acrescentaria pouco às instituições pesquisadas ou não faria jus às lutas do território, 

tampouco teria a legitimidade formal da academia. 



 

63 

 

Voltando ao início do trabalho de campo e às escolhas primeiras, a decisão de 

não gravar as falas das reuniões ou postergar o momento das anotações reflete a 

intenção de me fazer parte, sem reproduzir os padrões que reforçam a fronteira entre 

pesquisador e sujeitos do campo. Ao mesmo tempo, esta decisão me permitiu viver os 

contatos iniciais sem a tensão de apreender tudo o que acontecia no ambiente, pois me 

parecia mais importante conhecer e passar a fazer parte daquele coletivo do que anotar a 

maior quantidade possível de detalhes e dados para posterior análise. 

Permanecer no campo atuando como pesquisadora e colaboradora guarda 

coerência com as escolhas metodológicas estabelecidas desde o início, o que gera uma 

complexificação do olhar enquanto pesquisadora e das formulações acerca das relações 

internas e externas ao comitê comunitário e Agência. 

Feitas estas considerações, passo a tratar dos desdobramentos do Fórum 

Comunitário.  

 

3.2 DESDOBRAMENTOS DO FÓRUM COMUNITÁRIO 

A primeira reunião do ano de 2018 ocorreu no Departamento Nacional do Sesc, 

em que estiveram presentes o diretor geral Hélio, funcionários do Sesc e representantes 

da Agência, Comitê comunitário e instituições locais. 

A reunião tinha o objetivo de direcionar esforços para implantação da escola de 

ensino médio, aparar algumas arestas na relação estabelecida entre Sesc Nacional e 

Agência, esta escolhida pelo Sesc Nacional como parceira na sua atuação em Cidade de 

Deus – escolha bastante enfatizada por Hélio na mesa de abertura do Fórum 

Comunitário Cidade de Deus.  

De acordo com relatos ouvidos durante as reuniões do comitê durante todo o 

campo, há algum tempo o Sesc não atuava diretamente em Cidade de Deus através de 

parcerias com instituições locais. Na mesa de abertura do Fórum, Hélio enfatizou que a 

retomada desta articulação precisava se dar com os grupos que tinham maior 

protagonismo em Cidade de Deus, razão pela qual a Agência foi escolhida, também por 

congregar instituições e militantes já conhecidos de lutas anteriores. 

Ainda no Fórum Comunitário, durante as discussões do Grupo de Trabalho que 

abarcou Educação e Cultura, bem como na roda de conversa que gerou o mapeamento 

dos elementos da escola de ensino médio que Cidade de Deus quer, ficou definido pela 

comunidade que a estratégia viável para implantação da escola de ensino médio seria 
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negociar com a Faetec a utilização do espaço do prédio localizado na Rua Edgard 

Werneck, onde atualmente funciona o CVT25. Diante desta sinalização, foram iniciadas 

negociações prévias entre o Departamento Nacional do Sesc e a vice-presidência da 

Faetec.  

Os membros do Comitê e da Agência estavam cientes da aproximação que 

estava sendo articulada entre o Departamento nacional do Sesc e a Faetec - esta questão 

foi verbalizada durante a roda de conversa que debateu a escola e encerrou o Fórum -, 

mas não estavam sendo comunicados do andamento destas tratativas. Foram realizados 

alguns encontros acerca da possibilidade de utilização do espaço para a escola de ensino 

médio sem a presença da ou comunicação à agência de desenvolvimento local ou ao 

comitê comunitário.  

Somente nesta reunião acima referida, exatamente em que ocorre a fala sobre 

representatividade, a direção do departamento nacional comunica ter ocorrido um 

encontro na unidade da Faetec de Cidade de Deus para discussão da Escola de ensino 

médio. Hélio, o Diretor do Departamento Nacional do Sesc, justificou a ausência de 

representantes da Agência, como uma necessidade de investigação do próprio Sesc 

acerca da viabilidade desta gestão compartilhada da escola de ensino médio. 

Argumentou ter sido necessário verificar se havia condições mínimas para a 

implementação desta parceria com a Faetec, compreendendo que naquela ocasião 

(reunião entre Sesc nacional e Faetec), não seria estratégico para a luta a presença de 

representantes da comunidade. 

É neste momento que o Diretor questiona aos presentes acerca da 

representatividade da Agência enquanto instituição de Cidade de Deus, acerca da 

capacidade jurídica da Agência de figurar como parte nesta gestão compartilhada. 

Nestes questionamentos, aborda ainda uma dúvida ou uma certa insegurança deixada 

pelo Fórum Comunitário, por entender que poucas instituições participaram ou 

compareceram. Diante deste aparente esvaziamento do Fórum e consequentemente do 

Comitê comunitário, questionou aos presentes acerca da representatividade da Agência 

e do Comitê comunitário. 

Clara, como representante da colegiada da Agência, problematizou o termo 

representatividade, por entender que nenhuma instituição tem a capacidade de 

                                                           
25 Centro Vocacional Tecnológico configura uma das áreas de atuação da Faetec.  
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representar Cidade de Deus, apontando que o que se busca é o fortalecimento das 

instituições. 

Arlete., como representante da INSTITUIÇÃO 5 e membro do Comitê 

Comunitário, analisou a questão de forma conjuntural, apontando que, diante do quadro 

social do Rio de Janeiro e a atuação estatal nas favelas, não havia condições para 

reuniões cheias. Apontou a necessidade de pequenas vitórias que alimentem o processo 

político em um quadro tão desalentador.  

No que toca à ausência de representantes da Agência na reunião que envolveu o 

Departamento Nacional do Sesc e a Faetec, Arlete reivindicou a participação da 

Agência de desenvolvimento local como ator político nas negociações. Expressou ter 

consciência de que em algumas fases das articulações, não seria estratégica a presença 

de representantes da comunidade, mas os passos do processo teriam que ser 

comunicados, de forma que o caminho pudesse ser transparente para todos os atores. 

No desenrolar desta reunião, foi debatida também a possibilidade de atuações 

pontuais do Sesc Nacional em Cidade de Deus, caso o projeto da escola de ensino 

médio não possa ser concretizado em curto espaço de tempo. No entanto, o diretor geral 

expressou sempre a sua vontade política de conduzir o processo de implementação da 

escola, apenas registrando que o Sesc Nacional estava disposto a atuar em Cidade de 

Deus pontualmente através de parcerias com instituições locais, caso a concretização do 

processo da escola de ensino médio se mostrasse inviável em curto espaço de tempo.  

Este foi o primeiro encontro em que estavam presentes, além dos funcionários 

ligados ao Departamento Nacional, aqueles que trabalham diretamente com a Escola 

Sesc de ensino médio, o que demonstrava o investimento e a disposição da instituição 

no projeto da escola de ensino médio em Cidade de Deus. Eles passariam a compor o 

grupo de trabalho para colaborar na formulação da nova escola que seria gestada. 

Restou decidido que seria agendada uma reunião envolvendo os três atores 

envolvidos, a Agência de desenvolvimento local, Departamento nacional do Sesc e 

Faetec para discussão das condições da parceria e gestão compartilhada da escola de 

ensino médio. 

Destes relatos, pode ser extraída a questão da representatividade. O diretor do 

departamento nacional do Sesc, na ocasião atuando como parceiro da Agência de 

desenvolvimento local, traz à tona elementos para pensar como se dão as relações de 
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poder entre as instituições de base comunitária em território de favela e instituições 

externas. 

Nesta divisão comumente denominada favela e asfalto, o asfalto parece tatear na 

tentativa de entender como se dão as relações no interior da favela. Para atuar com 

segurança em Cidade de Deus, o aparato institucional do Sesc requer a garantia de que a 

Agência apresente algum grau de representatividade dentre as instituições de base 

comunitária de Cidade de Deus.  

As circunstâncias atestam que há uma decisão do Departamento nacional do 

Sesc de atuar em Cidade de Deus, seja pontualmente por meio de parcerias com 

instituições locais, seja de forma mais contundente através da Agência de 

desenvolvimento local. O discurso do representante do Sesc caminha sempre no sentido 

de firmar sua vontade de atuação e escolha da parceria da Agência, por supor que há um 

grau de representatividade deste ente no território. 

Esta condição posta pode ser interpretada como uma visão corrente sobre 

espaços deliberativos, nos quais se busca o consenso e alguém (ou alguma instituição) 

legitimamente autorizado a pronunciar o resultado das deliberações. 

Por outro lado, há determinadas decisões que serão tomadas sem a participação 

da comunidade, ainda que institucionalmente seja necessário um espaço deliberativo de 

efetiva participação das instituições e moradores de Cidade de Deus. 

Terminada esta reunião, havia ainda uma última pendência relativa ao Fórum 

Comunitário ocorrido em dezembro de 2017, qual seja, a entrega do Relatório e 

atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário em Cidade de Deus, cuja 

elaboração ficou sob minha responsabilidade, como mencionado anteriormente.  

Para analisar a questão da entrega do relatório, é relevante retomar uma 

discussão apontada nos capítulos anteriores, referente à ampliação do projeto do Fórum 

de Educação (que estava sendo pensado na época em que cheguei ao campo) para o 

Fórum Comunitário Cidade de Deus (que permitiu a atualização do Plano para o 

desenvolvimento comunitário). 

A ampliação partiu de sugestão do Sesc nacional, acatada pelo Comitê 

comunitário. Pode-se inferir que o Sesc precisava compreender se a sua atuação em 

Cidade de Deus de fato se confirmava através da escola de ensino médio. A atualização 

do plano para o desenvolvimento comunitário apresentaria um panorama mais seguro 

sobre as necessidades dos moradores e as discussões que já estivessem amadurecidas. 
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Ao mesmo tempo, para os representantes das instituições atuantes no Comitê e 

na Agência, a atualização do plano para o desenvolvimento comunitário surgia como 

uma oportunidade de maior ligação entre as instituições e consolidação da parceria com 

o Sesc nacional. Ademais, já se passavam 07 (sete) anos desde a última atualização, e a 

idéia inicial do Plano (criado em 2004) seria estabelecer um prazo de 05 (cinco) anos 

para revisão das metas e análise das conquistas e retrocessos ocorridos nesse período. 

O Relatório foi apresentado no dia 08.03.2018, às 10 horas, nas dependências do 

Sesc Nacional, contando com a minha presença na condição de assessora responsável 

pela elaboração do Relatório de atualização do Plano, duas representantes do Sesc e 

Clara, na condição de representante da Agência e da INSTITUIÇÃO 1, esta a instituição 

que figurou como parte no convênio para realização do Fórum, em face das pendências 

burocráticas que impediram a Agência de subscrever formalmente a parceria. 

Como representante do Sesc, estava presente Gabriela., parte importante na 

consolidação desta parceria, por ser a ponte entre a agência e o Sesc enquanto 

instituição, sobretudo por se fazer presente nas reuniões ocorridas em Cidade de Deus e 

demonstrar entusiasmo pela luta dos moradores. 

O relatório foi apresentado por mim de forma resumida, apontando que as áreas 

temáticas que tiveram maior discussão e proposição foram os grupos ‘Educação e 

Cultura’ e ‘Saúde e Meio-ambiente’. Pude observar que foram diagnosticados poucos 

avanços nas demandas apontadas em 2010, sendo estes avanços decorrentes em sua 

maioria de iniciativas de instituições locais e não de políticas públicas desenvolvidas no 

território.  

Apontei ainda que este Fórum Comunitário apresentou um ponto que o 

diferencia dos demais, em função da possibilidade de discutir, além das demandas da 

coletividade, os contornos da escola de ensino médio - uma luta histórica de Cidade de 

Deus. Com a integração das discussões ocorridas durante a roda de conversa  à 

atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário, pela primeira vez os 

moradores deixaram registrada formalmente não só a demanda por uma escola de 

ensino médio, mas os princípios norteadores desta escola. 

Este foi a primeira atuação do Sesc Nacional como parceiro institucional da 

Agência de desenvolvimento local em Cidade de Deus, cujo processo finaliza com a 

apresentação do Relatório da atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário. 
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Não obstante, há processos que se desenvolvem de forma isolada inicialmente 

para depois cruzarem-se. Ao mesmo tempo que o contorno da escola de ensino médio 

construído durante o Fórum Comunitário estava sendo apresentado ao Sesc Nacional, o 

Sesc desenvolvia tratativas com a Faetec quanto à viabilidade da gestão compartilhada, 

como acima mencionei. 

 

3.3 GESTÃO COMPARTILHADA DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PARA 

CIDADE DE DEUS 

O passo seguinte foi promover uma reunião conjunta entre representantes da 

Agência de desenvolvimento local, Faetec e Sesc Nacional, o que ocorreu na unidade 

Fatec localizada em Quintino no dia 19.03.2018, às 14 horas. 

Estavam presentes o vice-presidente da Faetec Otávio., vários funcionários da 

Faetec, funcionários do Sesc Nacional e Escola Sesc de ensino médio. Me fiz presente 

na condição de pesquisadora e colaboradora da Agência de desenvolvimento local, 

presentes Clara e Lizandra Martins como representantes da Agência e Comitê 

comunitário. 

As discussões sobre a gestão compartilhada encontravam-se claramente 

avançadas entre os representantes da Faetec e Sesc Nacional, ambos afirmando estarem 

em busca de uma escola Faetec para Cidade de Deus, com uma grade curricular 

diferenciada. O vice-presidente da Faetec manifestou-se no sentido de disponibilizar os 

professores da rede para comporem o corpo docente da unidade Cidade de Deus, ainda 

que fosse necessário recorrer à Secretaria de Educação do Estado do RJ.  

De acordo com as falas dos presentes, a Faetec se responsabilizaria pelo corpo 

docente e fornecimento da grade curricular, ao passo que o Sesc Nacional se 

responsabilizaria pela parte estrutural do prédio, financiando a organização das salas e o 

material necessário para realização das aulas. 

O vice-presidente apontou que a única forma de viabilizar uma escola de ensino 

médio da Faetec seria por meio de um ensino médio integrado a um curso técnico 

profissionalizante. Em relação a qual curso seria viável oferecer, deixou claro que, dos 

cursos existentes, o direcionado para informática seria o mais viável, por dispor de todas 

as ferramentas necessárias para implantação ainda no segundo semestre de 2018. Em 

relação à grade curricular, demonstrou abertura para alterações no conteúdo das 

disciplinas, preservada a estrutura disponibilizada pela instituição. 
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Geraldo, na qualidade de representante da Faetec, coloca-se na reunião como 

viabilizador do projeto, cumpre a função de garantir politicamente a implementação da 

escola. De forma coerente ao anteriormente analisado, usa da fala por mais tempo que 

todos os presentes. 

Utiliza o termo “Faetec para Cidade de Deus”, adotando a perspectiva da 

coordenadora da área de Ciências humanas e sociais da Escola Sesc de ensino médio, 

Rafaela, também presente e atuante, que propõe a construção de uma grade curricular 

inovadora. As duas instituições dialogam buscando a construção de um projeto político-

pedagógico diferenciado. 

O vice-presidente enfatiza que este processo de implantação da escola não se 

reveste de caráter eleitoreiro, configurando uma parceria de conteúdo técnico entre a 

Faetec e o Sesc Nacional, com o objetivo de firmar a inexistência de interesse político 

ou partidário na idealização do projeto. 

Após longos debates entre os representantes da Faetec e do Sesc Nacional, por 

iniciativa de Gabriela., a palavra foi passada à Clara, como representante da Agência de 

desenvolvimento local, a quem coube cumprir o papel de posicionar aquela reunião 

como resultado de um processo histórico de lutas de Cidade de Deus por uma escola de 

ensino médio.  

Neste momento, ficaram visíveis as linhas que separam o processo coletivo de 

lutas construído pelos atores locais de Cidade de Deus e o processo de implementação 

ou concretização da demanda gestada coletivamente. Em um território de favela como 

Cidade de Deus, quando se fala em organizações de base comunitária, o êxito na 

realização de uma demanda necessariamente passa por estabelecimento de parcerias 

com entidades externas, além da imbricada e conturbada relação com os entes estatais. 

Há o processo de deliberação do próprio comitê comunitário e a executoriedade 

da Agência quanto à escola de ensino médio e há o processo de deliberação para 

implementação da unidade escolar através da Faetec em que a Agência atua como parte, 

ainda que com limitações na sua capacidade de intervir no produto final. 

De forma simplista, o quadro poderia ser resumido em relações horizontalizadas 

no interior do comitê comunitário e relações verticalizadas no momento em que a 

agência está na mesa de negociações juntamente com a Faetec e o Sesc Nacional. 

Não obstante, há complexidade nas relações tanto internas quanto externas. O 

comitê comunitário é instituído pela necessidade da reunião de instituições como forma 
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de demonstrar ao poder público que a comunidade tinha a capacidade de definir as suas 

próprias demandas. Desde a sua origem, há heterogeneidade intrínseca na composição 

do comitê, o que remete a conflitos de diversas ordens em uma teia de relações de poder 

complexa, razão pela qual torna-se viável e produtivo discutir o dissenso como 

elemento para pensar esta instância deliberativa. 

Nesta reunião, firmada a premissa de um ensino médio integrado a um curso 

profissionalizante, restou decidido que o Sesc Nacional e a Agência produziriam um 

projeto político-pedagógico para apresentação à Faetec, tendo como parâmetro os 

cursos já oferecidos e suas respectivas grades curriculares. 

Surgia a oportunidade de implementação da unidade escolar de ensino médio, 

ainda que integrada a um curso profissionalizante, o que claramente não representava os 

anseios ao menos pessoais daqueles que conduziam a Agência de desenvolvimento 

local, tampouco os membros do comitê comunitário. Não obstante, diante da 

responsabilidade assumida perante a comunidade, a Agência permaneceu no polo das 

negociações, iniciando-se o processo de construção do projeto político-pedagógico. 

Nesta fase de construção do projeto político-pedagógico, a Faetec não se fez 

presente, apenas sinalizou a viabilidade da parceria, aguardando a apresentação do 

projeto – a ser pensado e discutido somente entre Agência e Sesc Nacional. 

A primeira reunião para construção do projeto político-pedagógico ocorreu no 

dia 02.04.2018, em que compareci na condição de pesquisadora e colaboradora da 

Agência, presentes ainda Clara (Agência/INSTITUIÇÃO 1), Arlete (INSTITUIÇÃO 5), 

Lizandra (Comitê comunitário), Nádia (INSTITUIÇÃO 3), Glaucio P. (Coordenador e 

professor da Escola Sesc de ensino médio), Rafaela (Coordenadora e professora da 

Escola Sesc de ensino médio), Ulisses (Coordenador e professor da Escola Sesc de 

ensino médio), Leandro (Setor de cultura da Escola Sesc de ensino médio) e Gabriela 

(Gerência de assistência – Departamento nacional do Sesc).  

A reunião iniciou com uma apresentação do histórico da luta pela educação em 

Cidade de Deus elaborada por Clara, delimitando politicamente a atuação dos 

moradores e instituições de base comunitária de Cidade de Deus na luta pela 

implantação de uma escola de ensino médio. 

Sob a ótica de Clara e da Agência, esta historicização do processo fez-se 

necessária em função da reunião ocorrida em Quintino, na qual os representantes da 
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Faetec e do Sesc Nacional dialogaram entre si, restando pouco espaço para a Agência se 

posicionar. 

Discutiu-se bastante como compatibilizar a discussão dos princípios que devem 

fundamentar esta escola e a formulação concreta do Projeto, de forma a conseguir 

formalizar a escola até o mês de agosto de 2018. Foi compreendido pelos presentes que 

as bases principiológicas da Escola de ensino médio para Cidade de Deus encontram-se 

delineadas no Plano para o Desenvolvimento comunitário, atualizado em dezembro de 

2017. Diante disto, ficou estabelecido que os representantes da Agência de 

desenvolvimento local apresentariam na reunião seguinte um texto que tratasse do 

histórico da luta pela educação em Cidade de Deus – permitindo que o Projeto político-

pedagógico da Escola fosse pensado a partir desta narrativa.  

Foi discutido qual curso técnico a Faetec poderia oferecer e qual curso seria 

adequado para as necessidades dos estudantes de Cidade de Deus. Foi pontuado que na 

reunião ocorrida na sede da Faetec de Quintino, o vice-presidente da Faetec apontou ser 

o curso de Informática o que demandaria menos esforços da instituição. Diante do curto 

espaço de tempo disponível para elaborar o projeto e implementar a unidade escolar, o 

curso de Informática ficou sendo uma primeira opção, não obstante a intenção seja fazer 

uma reformulação na grade curricular existente. A agência de desenvolvimento local 

comprometeu-se a apresentar, na reunião seguinte, dados que demonstrem qual curso 

técnico os estudantes desejam ver disponibilizado pela Faetec em Cidade de Deus. 

Desta reunião, algumas circunstâncias surgem como elementos de análise. A 

constante necessidade de afirmação da própria história de luta perante a Faetec e o Sesc 

é um componente destas relações de poder em que as entidades parceiras tem o ímpeto 

de realizar, concretizar a demanda daquela determinada comunidade desconsiderando 

em alguma medida o lento processo de formulação e construção daquele projeto. A fala 

de Clara ao detalhar o processo de luta pela educação em Cidade de Deus demonstra 

que, mesmo sendo pouco o tempo disponível para discussão do projeto político-

pedagógico, há premissas que não podem ser  desconsideradas. Talvez seja este o papel 

da Agência neste processo, demarcar e projetar o protagonismo de Cidade de Deus nas 

suas próprias demandas. Ao passo que, para instituições parceiras externas, uma reunião 

de instituições de base comunitária possa ser visualizada como entidade legitimadora da 

sua atuação no território. 
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Neste processo, não é produtivo ou enriquecedor para o debate colocar as 

instituições parceiras como algozes e as instituições de base comunitária como vítimas, 

não se trata disso. Por outro lado, partir da constatação de que as relações de poder não 

se estabelecem de forma equilibrada é imperioso.  

No caso da escola de ensino  médio para Cidade de Deus, há uma convergência 

de interesses entre a Agência, a rede Faetec e o Departamento Nacional do Sesc. A 

questão central está em analisar como cada ator se posiciona neste processo, com as 

suas limitações e eventuais vantagens. 

Neste primeiro encontro para construção do projeto político-pedagógico da 

escola, delineou-se uma tensão de forças entre Rafaela, professora da Escola Sesc de 

ensino médio, e os representantes de Cidade de Deus. As intervenções da professora na 

reunião transmitiam preocupação pelo pouco tempo disponível para elaboração do 

projeto, argumentando que as discussões precisavam ser mais objetivas, demonstrando 

uma certa impaciência com a apresentação inicial de Clara, em formato de slides. 

Esta urgência na finalização do processo vem sendo recorrente desde a primeira 

reunião do ano de 2018, verbalizada por Hélio, posteriormente pelo vice-presidente da 

Faetec e ao fim por Rafaela, professora da escola Sesc.  Apontam como razões o fato de 

ser este um ano eleitoral, e haver a necessidade de chancela estatal para formalização da 

escola em Cidade de Deus, a qual não poderá ser garantida a partir do segundo 

semestre, com a alternância de cargos de confiança no Poder Executivo. 

Nesta mesa de negociações, defrontavam-se o saber formal da Escola Sesc de 

ensino médio, todo o conhecimento técnico que os profissionais poderiam agregar à 

escola para Cidade de Deus e o saber plural e popular de Cidade de Deus. Na ocasião, 

estavam presentes Arlete., pedagora e Clara, educadora popular, ambas militantes dos 

movimentos sociais em CDD. A forma como as falas são conduzidas ou interrompidas 

demonstra quão árduo é para o detentor de saber formal dialogar de forma eficiente com 

o saber construído na experiência. 

De um lado, o poder institucional e burocrático do Sesc detinha o dever de 

conduzir o processo de construção do projeto político-pedagógico da escola em 

conjunto com a comunidade, através da Agência. Para isto, foram designados 

coordenadores da Escola Sesc e Gabriela., da Gerência de assistência do Departamento 

Nacional, sendo a primeira detentora de conhecimento técnico e a segunda parte 

importante na gestão dos projetos envolvendo o Sesc e a Agência. 
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Por outro lado, Clara e Arlete cumpriam o papel de posicionar esta Escola como 

resultado de um processo histórico de lutas dos militantes, organizações e moradores de 

Cidade de Deus, buscando garantir que esta escola reflita os protagonistas do território. 

O último slide da apresentação trazida por Clara, intitulado “Fórum Comunitário 2017” 

elencava os atributos ou características da Escola de ensino médio que Cidade de Deus 

quer, coletados durante o Fórum e documentados no Plano para o Desenvolvimento 

comunitário, atualização 2017. Ficou definido entres os presentes que seria, portanto, a 

partir desta estrutura que a escola seria pensada. 

O segundo encontro ocorreu no dia 12.04.2018 às 14hs na Escola Sesc de ensino 

médio. 

A reunião iniciou com a fala de Rafaela, demonstrando preocupação em otimizar 

o tempo e ter mais objetividade na construção do projeto, sugerindo que houvesse uma 

mudança de perspectiva no processo, iniciando-se pela parte estrutural para depois 

chegar na formulação do projeto político-pedagógico. Houve intensa discussão sobre a 

questão, sobretudo diante da programação acordada na reunião anterior, no sentido de 

que, apresentados o histórico e a pesquisa sobre o curso técnico da Faetec, o grupo 

seguiria na elaboração do projeto político-pedagógico. Restou acordado pelo grupo que 

o documento a ser construído não seria um projeto político-pedagógico nos moldes 

desenhados pela Escola Nave. O grupo formularia um Projeto preliminar, tendo como 

base documento trazido por Rafaela e exposto para os presentes, em que as linhas 

básicas da Escola estariam traçadas, permitindo e garantindo que o projeto político-

pedagógico possa ser pensado e construído de forma coletiva pelos professores e 

estudantes. 

Durante a reunião, Leandro elaborou um esboço da estrutura e divisão de 

responsabilidades da Escola a ser implementada. Ficou definido como estrutura mínima 

6 salas multiuso, 1 quadra para atividades esportivas, 1 sala administrativa, 1 sala de 

professores, 2 banheiros, 1 refeitório. No tocante ao pré-projeto pedagógico, foi 

decidido que conteriam os seguintes elementos: Introdução histórica; Missão; Visão;  

Objetivos e princípios; Funcionamento, estrutura física, horários, perfil de estudantes; 

Matriz curricular; Ensino integrado; Metodologias de ensino e de manutenção dos 

conceitos desse projeto político-pedagógico. 

Em relação à gestão compartilhada, as responsabilidades ficaram estabelecidas 

da seguinte forma: O Sesc Nacional assumirá as obras estruturais necessárias no prédio 
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que atualmente abriga a Faetec, a formação de professores, Consultoria técnica 

(pedagógica e de engenharia) e ações de formação integral em parceria com a Escola 

Sesc. A Faetec compromete-se a disponibilizar e manter espaços adequados para o 

funcionamento da escola, Equipe docente, Equipe administrativa e custeio de despesas 

como contas de luz, gás, água etc. À agência cumpre a função de interlocução com a 

comunidade, gestão compartilhada e mediação entre as instituições. 

No que se refere propriamente ao projeto, a agência ficou responsável pela parte 

conceitual da Escola, especificamente os itens Apresentação; Justificativa; Objetivos 

gerais e específicos. O Sesc (Departamento Nacional e Escola Sesc de ensino médio) 

ficou responsável por elaborar a parte técnica do projeto, qual seja, o Currículo e 

organização curricular.  

Deste segundo encontro, a discussão avançou no momento em que as partes 

compreenderam que não seria possível construir um projeto político-pedagógico em um 

curto espaço de tempo, sendo viável a formulação de um projeto preliminar com o 

conceito e a grade curricular da escola, garantindo a construção coletiva do projeto 

posteriormente com a participação dos professores e estudantes. 

Neste ponto surge uma questão de grande relevância no campo, qual seja, a 

ausência dos potenciais estudantes desta escola como partes no processo. Esta ausência 

pode ser inicialmente pensada a partir da composição do comitê comunitário e a 

inexistência de jovens em suas reuniões. Isto, de certa forma, já seria esperado, uma vez 

que o comitê é um espaço deliberativo composto em sua grande maioria por instituições 

ou associações, as quais dificilmente terão como coordenadores ou presidentes 

indivíduos com idade inferior a 30 anos. Geralmente, os presidentes das instituições são 

moradores com larga história de lutas na comunidade, que se mantém cumprindo o 

papel de repassar aos jovens a carga de conhecimento acumulada nesse período de 

trabalho em Cidade de Deus. 

Por outro lado, o comitê foi pensado e construído por instituições locais, mas 

permitindo a participação de cidadãos que não compusessem organizações, de forma 

que as deliberações pudessem ser mais plurais. Durante o período de tempo em que 

venho acompanhando as reuniões, a presença de cidadãos desvinculados de qualquer 

organização é praticamente inexistente. Aparentemente, a juventude acessaria o comitê 

por esta via, uma vez que seria menos provável organizações geridas por jovens. 
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As instituições mais atuantes no início do campo, INSTITUIÇÃO 1 e 

INSTITUIÇÃO 2, mantém trabalhos diretamente com jovens de Cidade de Deus, sendo 

a INSTITUIÇÃO 2, atualmente afastada da colegiada da Agência, a que se mantém em 

funcionamento atualmente, com vários convênios em atuação, sendo um deles o curso 

de comunicação crítica. 

Não obstante, quem se faz presente no comitê é a representante da instituição, o 

seu ideário e não a juventude. Quando se considera a demanda discutida, qual seja, a 

luta pela escola de ensino médio, a ausência da juventude toma uma proporção mais 

relevante. Desde as primeiras reuniões para discussão da melhor estratégia – lutar pela 

retomada da construção da obra inacabada ou lutar pela ocupação do prédio que abriga a 

Faetec – estão presentes pensando a luta e a escola os representantes de instituições 

locais e parceiras, ausentes os jovens que serão os usuários do serviço educacional. 

Ainda que a juventude seja o tema e a preocupação da grande maioria das reuniões do 

comitê, de fato eles não estão presentes enquanto atores políticos. 

O Comitê Comunitário, como espaço deliberativo forjado em favela, padece da 

dificuldade de renovação dos seus quadros, elemento que está presente em qualquer 

coletivo. O que torna específica a questão é o território em que se constrói o comitê e as 

forças que nele atuam. Em um território no qual atuam a força militarizada do Estado 

através das UPP’s e o tráfico de drogas, compreendendo a historicidade do momento 

atual como resultado de um processo que inicia na formação de Cidade de Deus e as 

divisões internas forjadas com o processo de remoção então em curso, há elementos que 

permitem pensar a natural dificuldade de interlocução e a relevância da concretização da 

escola de ensino médio como ponte ou acesso da juventude às lutas já empreendidas 

pelos moradores mais antigos. 

Desde as primeiras reuniões da comissão de educação, as falas dos participantes 

evidenciavam que a escola de ensino médio buscada não se enquadrava nos moldes 

tradicionais de ensino. Não obstante, havia a consciência de que a mudança se daria no 

curso do processo, com a implantação da unidade escolar garantida. Os atores políticos 

desta disputa desempenham a dupla função de reivindicar a garantia de um direito 

básico e essencial da comunidade, firmando ao mesmo tempo a diretriz de uma escola 

libertária, articulada à história do território e às necessidades do local. 

A implantação da escola, no formato atualmente em gestação, poderá possibilitar 

um cenário em que a juventude, ou a parcela da juventude que conseguir acessar esta 
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escola, poderá atuar e de uma certa forma dialogar com aqueles que permitiram e 

lutaram pela existência da escola. A gestão compartilhada pode permitir que se 

estabeleça um diálogo com a juventude do território, construindo na própria escola um 

espaço de trocas, importando em alguma medida renovação do comitê comunitário 

Cidade de Deus ou a sua atuação de forma descentralizada, estimulando espaços de 

discussão além daquele que se reúne periodicamente no prédio que sedia a 

INSTITUIÇÃO 5. 

Feita esta análise, cumpre seguir no processo de elaboração do projeto político 

pedagógico. 

Nas reuniões que se seguiram, houve a junção das produções tanto da Escola 

Sesc de ensino médio (responsável pela grade curricular) quanto da Agência com a 

parte conceitual da escola. No dia 04.05.2018, houve a leitura coletiva do projeto para 

ajustes finais e encaminhamento para a Faetec, de forma a permitir que haja tempo hábil 

de tramitação das questões burocráticas ainda no primeiro semestre do ano. 

O que sobressaiu desta última reunião foi a necessidade posta por Gabriela. de 

que o projeto preliminar teria que ser finalizado e encaminhado à Faetec, por 

determinação de Hélio. As discussões geradas com esta leitura final foram pontuais, 

versando sobre posição dos textos ao longo do documento para dar coerência à 

produção do grupo.  

A urgência, como anteriormente mencionado, justifica-se pela necessidade de 

cumprir os caminhos burocráticos para implementação da escola ainda no primeiro 

semestre de 2018. Como se trata de um ano eleitoral, a iminência das eleições interfere 

na articulação dos cargos tanto na rede Faetec quanto no Sesc, o que explica a urgência 

dos dirigentes em concluírem o processo de implantação da escola em Cidade de Deus 

durante a sua gestão. 

Ademais, as falas e as articulações indicam que, caso não seja encaminhado e 

consolidado o processo ainda no primeiro semestre, inexistem garantias de que os 

sucessores dos atuais dirigentes manterão como prioridade a construção desta escola 

com gestão compartilhada. 

Cerca de um mês após a finalização do projeto preliminar, Clara foi informada 

que a presidência da Faetec havia concordado com os termos do projeto, encontrando-se 

atualmente no setor jurídico para análise dos termos do convênio para a gestão 

compartilhada da Escola.  
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De forma paralela, continuam as articulações em torno da reestruturação da 

Agência, cujo projeto está sendo construído com a assessoria do consultor Silvano. Faz-

se relevante contextualizar esta questão no processo de implementação da escola de 

ensino médio em que a Agência se coloca como parte da gestão a ser desenvolvida de 

forma compartilhada. 

Como anteriormente explanado, as organizações de base comunitária em Cidade 

de Deus de forma geral passam por graves problemas financeiros, sempre dependendo 

de editais disponibilizados por instituições parceiras, também escassos em tempos de 

crise. A Agência mantém um convênio com a Lamsa26, por meio do qual realiza o 

pagamento da ajuda de custo dos colaboradores e custeio das despesas permanentes, 

como água e energia. No entanto, houve atraso no repasse das verbas em decorrência de 

pendências burocráticas da agência. Estas questões foram pauta de reuniões do comitê 

no ano de 2017, circunstância que se agravou e contribuiu para a saída do coordenador 

da agência, cargo até o momento vago. 

Neste ponto, a implantação da escola por meio da gestão compartilhada e a 

reestruturação da agência se encontram ou se imbricam, uma vez que, para que a 

Agência possa desempenhar legitimamente o papel de representação ou entrada dos 

moradores na gestão desta escola, há uma demanda material que precisa ser suprida. 

Para fomentar o fortalecimento das instituições de base comunitária, um dos objetivos 

da agência de desenvolvimento local, e participar da gestão da escola de ensino médio, 

parece ser necessária sua reestruturação. 

Em um modelo de gestão compartilhada, cumpre tensionar as relações de forma 

projetada, de maneira que se possa compreender quais áreas desta gestão serão 

compartilhadas e o papel da Agência nesta triangulação. Diante da postergação da 

ampliação da participação na construção tanto da Escola de ensino médio quanto da 

reestruturação da Agência, cumpre questionar como as instituições acessarão a Agência 

e de que maneira. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Concessionária que administra a Linha Amarela. (PORTAL LAMSA). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa realizada apresenta um desenho das articulações em torno da 

implementação de uma escola de ensino médio em Cidade de Deus, luta histórica do 

território, tendo como fio condutor a atuação do Comitê Comunitário Cidade de Deus e 

Agência de desenvolvimento local durante a pesquisa de campo, que se estende além 

dos limites do mestrado, vislumbrando novos e futuros olhares e relações. Os elementos 

encontrados oferecem material para pensar a produção de democracia em territórios de 

favela como Cidade de Deus e as dinâmicas necessárias nestes contextos. 

 A luta pela educação acompanha o histórico de mobilizações de Cidade de Deus, 

sendo este processo de implementação de uma unidade escolar parte relevante desta 

luta. Compreender como se deram as articulações, as oscilações no funcionamento das 

instituições e a repercussão na construção das parcerias qualifica o espaço do Comitê 

comunitário e da Agência de desenvolvimento local, permitindo que sejam lançados 

questionamentos e pensados os desdobramentos destas articulações no plano fático, bem 

como as contribuições que serão geradas para pensar produção de democracia em 

favela, mobilização social e a influência do poder econômico representado pelas 

empresas e entidades parceiras. 

 Tracei como objetivos compreender as relações estabelecidas entre as 

instituições que compõem o Comitê comunitário e Agência de desenvolvimento local e 

aquelas construídas com entidades externas à Cidade de Deus no que se refere à luta 

pela implantação da Escola de ensino médio. Apresentei os aspectos mais relevantes 

observados e vivenciados durante o campo, construindo uma trajetória desta luta, desde 

as primeiras reuniões da Comissão de Educação até a construção do projeto político-

pedagógico preliminar da Escola Faetec para Cidade de Deus. 

 No que se refere à condição de pesquisadora e a influência nos dados e 

discussões apresentadas, finalizo esta etapa inicial da pesquisa tendo recebido da Cidade 

de Deus que me foi possível conhecer uma riqueza de percepções e análises capaz de 

promover uma mudança de perspectiva, de olhar sobre o mundo e sobre mim. Deposito 

relevância acadêmica nesta construção por compreender a relação pesquisadora-campo 

como central e potente em uma pesquisa que adote esta metodologia. Expressa uma 

forma de entender a pesquisa como instrumento de diálogo – no qual o pesquisador se 

se coloca disposto a ser afetado pelo campo. 
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 A dinâmica de relações internas ao Comitê comunitário e sua instância executiva 

permite compreender a posição que as deliberações ou sentido simbólico do político 

ocupam. Em períodos de crise institucional e democrática, os papéis podem 

aparentemente se inverter, como se a relevância estivesse depositada na execução de 

projetos e a instância política pudesse ser utilizada tão somente para validar as decisões 

construídas pela Agência. O trabalho apresenta pontos nodais em que o comitê atuou no 

sentido de politizar as resoluções, suscitando o simbolismo da resistência e luta que 

precedeu a todos os atuais atores.  

 O papel da Agência de desenvolvimento local enquanto entidade que se propõe 

construir e fortalecer uma rede de instituições em torno do Comitê comunitário pode ser 

tensionado com a competição de instituições locais por editais e parcerias para 

realização de projetos. A reestruturação surge como um desafio de construção coletiva 

em meio às dificuldades de manutenção das próprias instituições e seus projetos 

mantenedores. Cumpre tensionar em que medida a Agência será um instrumento de 

construção coletiva, em que medida se produzirá democracia, em que medida isto 

impactará na articulação mais eficiente de instituições em torno do Comitê comunitário. 

 Neste caminho, a realização do Fórum Comunitário Cidade de Deus, por meio 

do qual foi realizada a atualização do Plano para o desenvolvimento comunitário, como 

resultado da parceria entre Agência e Sesc Nacional, pode ser considerada uma vitória 

neste processo, sobretudo por ter contribuído de forma relevante para desencadear a 

articulação que permitiu a construção do projeto da Escola de ensino médio através da 

rede Faetec. Esta configura a terceira oportunidade em que a comunidade registra 

formalmente a demanda por uma escola de ensino médio desde a elaboração do Plano, 

no ano de 2004. 

 O plano para o desenvolvimento comunitário em sua última atualização tem 

norteado os trabalhos de reestruturação da Agência, cuja concretização ainda demandará 

algum tempo. Não obstante, são elementos a serem pensados enquanto dinâmicas de 

produção de democracia em territórios de favela como Cidade de Deus. 

 O Fórum Comunitário pode ser considerado uma projeção em escala reduzida do 

tema do presente trabalho, as relações construídas entre as instituições que compõem o 

Comitê comunitário e as articulações com entidades externas no que se refere à luta pela 

escola de ensino médio. As áreas de educação; Cultura e comunicação apresentaram um 

quadro um pouco mais rico de análises das eventuais conquistas desde a última 
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atualização e proposições a serem concretizadas. Um dos fatores que pode justificar esta 

questão é a composição do grupo – formada por pessoas diretamente interessadas e 

atuantes nas áreas de educação e cultura. Ademais, a formulação inicial seria realizar 

um Fórum de educação, o que justifica o debate qualificado sobretudo no que se refere à 

Escola de ensino médio. 

 Das apresentações dos grupos de trabalho, surgiu de forma recorrente a demanda 

por mais articulação interna, por mais união entre as instituições. Uma das propostas do 

grupo da Cultura foi exatamente um Circuito itinerante de Cultura, por meio do qual 

artistas locais circulariam entre as diferentes regiões de Cidade de Deus. Esta 

capacidade de articulação é exatamente o escopo da existência da Agência e o eixo 

central no projeto em construção para reestruturação da Agência. Cumpre perceber e 

questionar se a articulação interna requerida no Fórum se perceberá contemplada com o 

papel desempenhado pela Agência, caso se providenciem as condições materiais para 

seu regular funcionamento.  

 Como finalização do trabalho, a construção do projeto político-pedagógico da 

Escola de ensino médio Faetec para Cidade de Deus. Deste processo, surgem como 

pontos de fechamento e abertura para futuras teorizações a formação de um novo espaço 

deliberativo desta vez entre representantes da Agência e do Sesc Nacional. Novamente 

o papel da Agência é tensionado, por atuar nesta questão como representante de todo o 

território, ainda que não exista esta espécie de autorização por parte da comunidade.  

 Quanto à ausência da juventude como ator político nas articulações, pode ser 

traçado um paralelo entre a postergação da participação dos alunos na construção do 

projeto político-pedagógico da escola e a postergação da participação das instituições na 

reestruturação da Agência, elementos que poderão ser significados enquanto dinâmicas 

de produção de democracia nestes contextos específicos. 

 A proposta de gestão compartilhada da Escola entre Faetec, Agência e Sesc 

Nacional é o ponto que finaliza o campo, agrega todas as questões e projeta os 

tensionamentos, no sentido de questionar quais áreas serão compartilhadas e como se 

dará a atuação da Agência enquanto ligação entre o território e a Escola, como se darão 

as dinâmicas de produção de democracia e em que medida esta articulação pode ser 

utilizada para pensar formas de produção de democracia diretamente vinculadas à 

mobilização social em território de favela como Cidade de Deus. 
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LISTA DE INSTITUIÇÕES E RESPECTIVOS COORDENADORES 

 

INSTITUIÇÃO 1: Instituição com maior participação no Comitê e na Agência. Uma 

das fundadoras do Comitê. Atua na área de educação sócio-ambiental, por meio de 

metodologia participativa. Coordenada por Clara. 

INSTITUIÇÃO 2: Instituição que renunciou à Presidência da Agência. É a instituição 

com melhor situação estrutural, dando continuidade a diversos projetos, como aulas de 

informática, dança e oficinas diversas. Coordenada por Amanda. 

INSTITUIÇÃO 3: Instituição atuante no Comitê e na Agência, tendo presidido a 

colegiada anterior. As atividades relacionam-se a artesanato, Recreação para crianças, 

Jovem Patrimônio, Almoço Diário, Manicure e Curso de Culinária. Também passa por 

dificuldades financeiras. É coordenada por Nádia, também presente nas reuniões que 

elaboram o projeto de reestruturação da Agência. 

INSTITUIÇÃO 4: Atua no campo da arte-cultura, dos esportes e da saúde ambiental. 

No Comitê, é representada por Augusto. 

INSTITUIÇÃO 5: Instituição bastante atuante no Comitê Comunitário, por meio de 

Arlete. Atualmente passa por dificuldades financeiras, mantendo as atividades de 

Capoeira, Karatê e Futebol.  

INSTITUIÇÃO 6: Cooperativa que busca fortalecer a economia solidária. No Comitê, 

representada por Emanuel. Não obstante a Cooperativa encontre-se inativa, Emanuel 

continua a participar das reuniões do Comitê. 

INSTITUIÇÃO 7: Movimento de ocupação poética, representado por Bruna. Passou 

a estar mais presente nas articulações da Agência através da formulação do projeto 

Festival Juventude na Favela. 

INSTITUIÇÃO 8: Instituição bastante atuante nos grupos de economia solidária, 

sobretudo em oficinas e cursos de corte e costura. Coordenado por Vânia, filha de uma 

importante liderança de Cidade de Deus já falecida, dona Diana. Passou a estar mais 

presente nas articulações da Agência através da formulação do projeto Festival 

Juventude na Favela. 

SESC NACIONAL: Departamento do Sesc que pensa a atuação de forma ampla, 

abarcando a Escola Sesc de Ensino Médio, que reúne estudantes de todo o Brasil em 

terreno localizado na vizinhança de Cidade de Deus. Atuam como representantes Hélio, 

Diretor-geral; Gabriela como a funcionária do Sesc mais próxima às articulações 
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desenvolvidas em Cidade de Deus, atuando em um setor que pensa o desenvolvimento 

local em todo o país; Rafaela, como coordenadora da Escola Sesc de Ensino Médio nas 

tratativas para construção do projeto político pedagógico da Escola Faetec para Cidade 

de Deus. 

FAETEC: Responsável pela implementação da política de Educação Profissional e 

Tecnológica pública e gratuita no Estado do Rio de Janeiro. Surge como parceira por 

uma decisão do Comitê e da Agência diante da maior viabilidade de utilização do 

espaço ocupado pela rede em Cidade de Deus. Atua como representante o vice-

presidente, Otávio. 

 

 

 

 

 

 


