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Resumo:
O projeto “PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM HELIÓPOLIS/SP: FORTALECENDO AS BASES DE
UM BAIRRO EDUCADOR” é uma ação conjunta da Universidade Federal do ABC – UFABC e da União de Núcleos
e moradores de Heliópolis e Região – Unas. O objeto do projeto é a criação das condições concretas de
produção de conhecimento na comunidade e sua consequente reprodução continuada a longo prazo. O projeto
se articula em duas grandes linhas de atuação: formação de professores, professoras e lideranças em temáticas
que tratam de demandas concretas da comunidade e criação de um Observatório de produção científica na
comunidade que forme os moradores para produzir e reproduzir conhecimento científico com a comunidade
para a comunidade.

Palavras-Chave:
Bairro Educador, Formação de gênero, Formação anti-racista, Observatório de Pesquisa
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Justificativa:
As atividades de extensão são fundamentais para que as universidades ampliem a interação com a sociedade
civil. Vistas como um dos fundamentos da vida universitária (juntamente com a pesquisa e a docência), a
extensão permite que o saber produzido nas instituições universitárias dialoguem com os saberes e práticas de
atores socias engajados em diferentes atividades, propiciando não apenas uma formação acadêmica desses
atores como também uma retroalimentação da reflexão crítica no interior do mundo universitário. O que é
fundamental para a construção de novos saberes e de novas visões sobre a realidade social. No entanto,
sabemos que projetos desta natureza quando construídos junto com as comunidades onde serão realizados são
muito mais que projetos de extensão universitária. O financiamento público de atividades político-sociais e suas
reverberações nas ações cotidianas e no projeto político dos movimentos populares é a abertura de um campo
político bastante potente, pois é o espaço em que a relação entre Estado e sociedade (pela forma convênios e
parcerias) é ela mesma pensada, questionada e problematizada. A partir dos anos 90 no Brasil houve uma
significativa expansão de serviços não exclusivos do Estado seja realizados pelo Mercado, seja por movimentos
populares e seus parceiros, ou organizações não-governamentais esta nossa história recente já nos permite
conhecer os embates nacionais acerca das políticas sociais e seus resultados em termos de política pública e
como estes influenciaram nas formas de atuação local, bem como os conflitos e disputas no interior dos
movimento populares e na sua ‘autonomia’. Há muito em jogo nestes projetos, e faz parte do nosso escopo de
trabalho, além do que proporemos aqui de forma concreta e pontual atentar para o fato de que a evolução da
política nacional nas áreas em foco, atravessa os significados que assume a política de efetivação de convênios
com os movimentos populares, os significados do que é cidadania e participação popular nesse cenário, e os
valores, visões de mundo e interesses relacionados à autonomia do movimento social que estabelece a partir
dos convênios relações econômicas com o Estado. Para discutir as contradições e disputas relativas a essa
forma específica de relação entre sociedade civil e o poder Público é necessário entender o quanto o que
fazemos nestes projetos está ligado a algo mais amplo. Contextualizado nacionalmente, estamos em um
contexto de disputas pela construção democrática do Brasil dos anos 2000, fato que neste momento de exceção
que vivemos no Brasil em 2020, assume um papel fundamental. Esse amplo contexto se coloca como pano de
fundo de nossas ações e sua problematização, objetivo geral do projeto. Essa pequena nota introdutória tem
muito a ver com o projeto aqui delineado. De fato, ao se propor ações de extensão junto a uma organização
não governamental como a UNAS - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, com
uma forte imbricação social e uma longa trajetória de ações voltadas para a defesa dos grupos vulneráveis, há
certamente uma dupla via: uma de intervenção da universidade na sociedade e, igualmente, de uma ação da
sociedade sobre as práticas e modus operandi das universidades. Não se trata, pois, de uma relação em mão
única, em que o saber acadêmico se colocaria como superior e os saberes e práticas da sociedade seriam
negligenciados. Ao contrário, um saber retroalimenta o outro de forma igualitária. Heliópolis, “maior favela de
São Paulo/SP, com população estimada em cerca de duzentas mil pessoas e uma área de aproximadamente 1,2
milhão de metros quadrados, pertencente à Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab). Em 2016, a renda
familiar média per capita local era de R$ 479,85, o que correspondia a 54,52% de um salário mínimo. A
ocupação do território teve início em 1968, com a construção do Hospital Heliópolis e do Posto de Assistência
Médica (PAM). Entre 1971-72, a Prefeitura transfere para a área 153 famílias, vindas da favela de Vila
Prudente. No entorno de seus alojamentos provisórios, do Hospital e de minas d’água, novos moradores
intensificam a ocupação ao longo dos anos 1970-80” (Sampaio, 1991). O processo de organização dos
moradores teve início com uma Comissão de Moradores, criada no ano de 1978 para lutar por água, luz e
melhores condições de vida. Em 1987, a comissão se transformou na União de Núcleos, Associações e
Sociedades dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS), que se tornou depois principal associação de
moradores local, com projetos que atendem diferentes áreas, tais como moradia, educação e assistência social.
Para nós da UFABC é um aprendizado e um desafio trabalhar junto com essa comunidade, o processo de
construção deste projeto se deu de maneira colegiada e esperamos que possamos subsidiar com conhecimento
acadêmico a luta coletiva que é realizada neste espaço diariamente. Nosso intuito é incentivar a auto-
organização, os saberes já existentes e compartilhar com todos os saberes localizados da academia que só têm
sentido quando realizados na comunidade. Em suma, nesse projeto partimos do pressuposto de que há muito
que se aprender com as comunidades e grupos sociais em suas práticas e discursos, modos de vida e visões de
mundo. Por isso, as atividades aqui propostas não foram pensadas de forma unilateral e sim de forma dialógica.
Foi a partir das demandas de representantes da UNAS e do bairro de Heliópolis que as atividades aqui
elencadas foram pensadas e negociadas. Nesse sentido, buscar-se-á auxiliar na formação de quadros que
possam desencadear processos transformadores da vida social e comunitária, reforçando assim o projeto de um
“bairro educador”, projeto partilhado por muitos dos nossos interlocutores. Para isso, a) serão oferecidas
formações continuadas com a realização de cursos e vivências que abordem temas como a educação popular e
filosofia da educação, desigualdades de gênero e raciais, a pedagogia crítica e transformadora da realidade
social e educação inclusiva. E atividades mais direcionadas para a ampliação do capital social da comunidade,
com por exemplo: b) a criação de um observatório da realidade social (que buscará formar quadros capazes de
realizar pesquisas sociais abordando temáticas caras à comunidade, como por exemplo a crises gerados pelo
novo coronavírus); c) a sistematização das práticas pedagógicas já vigentes na UNAS, através de publicação de
documentos produzidos por pesquisadores e por membros do grupo; d) visitas a instituições e espaços fora da
comunidade para ampliar a experiência social do grupo; etc. e) sistematização dos registros de memórias da
comunidade; f) oficinas de leitura e escrita; g) realização de eventos científicos e culturais; Nesse sentido,
cremos que tal projeto além de mobilizar uma ampla gama de atores sociais e de áreas de abrangência,
propiciará a ampliação do conhecimento que se tem, tanto nas universidades quanto na sociedade, acerca das
dinâmicas que estruturam a vida social em Heliópolis. Com isso, espera-se que propostas de políticas públicas
possam emergir dessa sinergia entre universidade e sociedade, o que poderá ser um vetor de pressão sobre o
sistema político para que esses temas sejam levados em conta pelo Estado.
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Fundamentação Teórica:
A diminuição da desigualdade social tem sido tem sido um dos grandes desafios políticos nas sociedades
democráticas contemporâneas. O Brasil não é uma exceção, somos uma das sociedades mais desiguais do
mundo. Submetidos a uma lógica capitalista neocolonial com estruturas escravistas e patriarcais escancaradas
em nossas práticas cotidianas com toda violência física e simbólica que isso acarreta. Como uma longa
literatura no âmbito das ciências humanas e sociais tem demonstrado, a persistência dessas práticas n país é
demonstrada em diversas esferas da vida social, seja no âmbito das oportunidades de emprego, no acesso às
escolas e às universidades de melhor qualidade, na vulnerabilidade à ação policial, etc. (IBGE, 2019). A
Universidade Federal do ABC reúne entre suas pesquisadoras e pesquisadores uma infinidade de docentes que
atuam cotidianamente com pesquisas de ponta enfrentando diretamente essas questões, a saber: as múltiplas
determinações da desigualdade social e as formas para sua superação. Vale ressaltar que apesar da
multiplicidade de referencial teórico de tais pesquisadores/as já se destacar particularmente pesquisas
realizadas a partir de teorias decoloniais, estudos de gênero, teorias do Sul, estudos étnico-raciais, teorias
africanas e afro-brasileiras que oferecem perspectivas novas para o enfrentamento dos problemas que
enfrentamos no Brasil hoje. Na expectativa de mudar esse quadro persistente, diversas políticas públicas vêm
sendo implementadas nas últimas décadas: ações afirmativas nas universidades públicas e, mais recentemente,
nos empregos públicos; introdução de temas ligados à cultura e à história. Os resultados dessas políticas são
desiguais. Se por um lado, hoje as universidades federais são mais inclusivas, por outro, nesta pandemia muito
do que se tinha conquistado se perdeu rapidamente. Uma das formas mais efetivas de enfrentar a problemática
da desigualdade social é a ação direta nas comunidades e em especial, no nosso projeto com Heliópolis a
principal demanda apresentada foi em torno da formação docente e da produção científica da comunidade de
forma que as ações não sejam pontuais mas de criação de condições para realização de atividades: formar
formadores, formar pesquisadores que pesquisarão. Nosso projeto ao propor uma formação docente atua em
quatro níveis: uma formação para uma educação popular, antirracista, pela equidade de gênero e inclusiva e ao
propor criar um Observatório científico pretende operacionalizar pesquisas qualitativas e quantitativas na
comunidade para diversos fins, mas principalmente de sistematização do acúmulo de conhecimento já
produzido e construção de memória, além do objetivo principal da atividade científica que é intervir na
realidade e contribuir na resolução de problemas. Desse modo, sendo este um projeto de formação-pesquisa-
ação, espera-se que os professores/as, alunos(as)/pesquisadores(as), lideranças, membros da comunidade
tenham um papel fundamental em dois sentidos complementares: a) enquanto investigadores(as) realizando
trabalho de campo, buscando conhecer melhor a realidade na qual estão inseridos enquanto se formam e
estudam; b) enquanto agentes de transformação da realidade a partir do próprio conhecimento produzido, pois
na medida em que se tornam produtores(as) e objetos de conhecimento, eles (as) estão em melhores
condições para implantar medidas que visem a transformação do ambiente em que atuam. Como defende Paulo
Freire é quando os atores sociais se sentem parte ativa do processo de produção do conhecimento sobre sua
realidade que o conhecimento passa a ser percebido como elemento de transformação social. De forma pontual,
podemos indicar que nosso projeto se justifica além dos aspectos já levantados anteriormente, pela: •
Necessidade de formar formadores e neste sentido os conhecimentos produzidos na UFABC são de grande valia;
• Necessidade de registro de acúmulos de conhecimento já produzidos na comunidade; • Necessidade de
interação entre universidade – comunidade para o fortalecimento de ambas em um dos momentos mais
controversos da história do país em que as desigualdades sociais se acirraram de forma assustadora; •
Necessidade de formar pesquisadores/as (membros da comunidade de Heliópolis e nossos estudantes
universitários) com base na realidade, na prática cotidiana e com competência histórica e científica de
intervenção nas mesmas; • Necessidade de aproximar os jovens de Heliópolis da Ufabc e oferecer subsídios
diversos de formação científica para sua atuação na realidade; • Necessidade de construção coletiva de
produção e reprodução de conhecimento científico.

Metodologia:
O projeto será implantado na metodologia que ora denominamos de formação participante e envolve em todas
as ações que serão realizadas no projeto quatro etapas: diagnóstico, planejamento coletivo, realização de
atividades e avaliação do processo. As ações serão realizadas por equipes de coordenadoras/es formadas por
membros da comunidade de Heliópolis, docentes e estudantes da UFABC e parceiras/os de outras instituições
de acordo com a necessidade da ação. A gestão do projeto será horizontalizada. Em suma, as atividades são
realizadas com metodologia participativa em que a comunidade terá um papel relevante na definição do que e
de como as atividades serão desenvolvidas. Serão formadas equipes distintas para as duas linhas de atuação
do projeto: Formação e professoras e professores e Observatório e nas ações de cada linha pequenas equipes
que serão responsáveis pela condução das atividades. Em pelo menos três momentos serão realizadas reuniões
coletivas com todas e todos os envolvidos. Desse modo, as atividades de formação continuada como cursos,
vivências e oficinas, serão realizados preferencialmente através de discussões temáticas, propiciando assim que
os alunos possam não apenas obter novos conhecimentos como também associar estes às suas experiências
sociais. Do mesmo modo, dar-se-á preferência por formas avaliativas em que a prática dos discentes tenha
uma importância tão grande quanto os conhecimentos formais transmitidos. Sem ignorar o papel fundamental
que tem a inserção de novos referenciais teóricos na vida dos sujeitos e sua potência de ampliação e
aprofundamento na visão de mundo e capacidade de intervenção. Essa será, igualmente, a ênfase a ser dada
nas atividades de pesquisa previstas na constituição do Observatório e na elaboração de produtos esctiso ou
audio-visuais. Sendo o objetivo maior o de dotar a comunidade de autonomia para produzir dados empíricos
que possam alimentar sua prática social, buscaremos criar uma dinâmica de formação pela prática todo ao
longo das atividades propostas. Ou seja, a ênfase será mais no aprendizado prático que na formação
acadêmica. O registro em imagens acompanhará todas as ações com o intuito de compor o repositório,
memória da comunidade, mas facilitar os processos de avaliação das ações.
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Antonio Flávio (Orgs.). Territórios constestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis:
Vozes, 1995. LOPES, Amanda Cristina Teagno. Educação Infantil e registro de práticas. 1ª. ed. São Paulo:
Cortez, 2009. v. 1. 199p . CHAUÍ, Marilena de S. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira
de Educação, São Paulo, n. 24, p. 5-15, set./dez. 2003. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf . Acesso em: 22 jun. 2020. CHAUI, M. S.. A universidade em
ruínas. In: Hégio Trindade. (org.). Universidade em ruínas na república dos professores. 1 ed. Petrópolis/Porto
Alegre: Editora Vozes/CIPEDE, 1999, v. , p. 211-222. TONET, I.. Educar para a cidadania ou para a liberdade?.
Perspectiva (Florianópolis), Florianópolis, v. 23, p. 469-484, 2005.

Objetivos Gerais: 
Objetivos gerais: Criar as condições concretas para a produção e reprodução de conhecimento na comunidade
de Heliópolis em diversas áreas: educação popular, estudos de gênero, educação antirracista, educação
inclusiva, produção de memória, práticas educativas e de maneira ampla problematizar e explicitar as relações
entre movimentos populares e Estado na efetivação de políticas públicas. Por outro lado, dar sentido ao
conhecimento produzido na Universidade. Objetivos específicos: 1. Oferecer quatro cursos de Formação
continuada para professoras, professores e lideranças comunitárias nas demandas apresentadas pela
comunidade; 2. Criar um Observatório científico e capacitar membros da comunidade para pesquisa social; 3.
Sistematizar as metodologias educativas já praticadas pela comunidade, publicá-las e divulgá-las em larga
escala; 4. Criar espaços virtuais e físicos de memórias da comunidade; 5. Realizar o VII Seminário de Educação
– Unas

Resultados Esperados:
7. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES: 7.1- Metas: Cumprimento dos objetivos específicos do projeto nas seguintes
linhas de atuação: I – Formação de formadoras/es II – Observatório de realidade social 7.2 - Etapas: 1. –
Preparação e reuniões de equipe para organização das atividades (período de quarentena da Covid19) 2. –
Realização de atividades de formação na modalidade de educação não-presencial (período de quarentena da
Covid19) 3. – Efetivação das atividades do projeto. 4. – Avaliação e produção de relatórios 7.3 – Atividades
7.3.1 - Formação de professoras, professores e lideranças: 7.3.1.1 - Formação de professores e professoras em
educação popular: filosofia da práxis – (carga horária 120 horas) 7.3.1.2 - Formação participante para
enfrentamento às desigualdades de gênero em Heliópolis (60 horas) 7.3.1.3 Construindo uma comunidade
antirracista: formação em Estudos africanos e afro-brasileiros (60 horas) 7.3.1.4 Tópicos para uma educação
inclusiva (60 horas) 7.3.1.5 Vivências e saídas pedagógicas: fora da comunidade 7.3.2 - Criação do
Observatório de produção científica na comunidade: 7.3.2.1 Curso de formação em metodologias qualitativas
(30 h -3 meses) 7.3.2.2 Curso de formação em metodologias quantitativas (3 meses) 7.3.2.3 Formação:
pesquisando com imagens (vídeo, fotografia) (3 meses) 7.3.2.4 Organização do Observatório (9 meses) 7.3.2.5
Workshops formativos sobre escrita acadêmica (2 meses) 7.3.2.6 Registro, sistematização e publicação das
metodologias de práticas educativas da comunidade [parceria com equipe Pibid-Capes] 7.3.2.7 Criação de
Museu virtual de Heliópolis 7.3.2.8 Realização de VII Seminário de Educação 8. INDICADORES: 8.1. Objetivos e
indicadores de avaliação (qualitativo e quantitativos) 8.1.1. Oferecer quatro cursos de Formação continuada
para professoras, professores e lideranças comunitárias nas demandas apresentadas pela comunidade, a saber:
a) Números de participantes nas atividades: b) Cursos presenciais: 200 c) Público em geral: 1000
*disponibilização dos cursos na forma digital 8.1.2. Criar um Observatório científico e capacitar membros da
comunidade para pesquisa qualitativa e quantitativa; a) Números de participantes nas atividades: b) Cursos: 40
c) Observatório: 40 Público em geral: 1.000 *disponibilização dos cursos na forma digital 8.1.3. Sistematizar as
metodologias educativas já praticadas pela comunidade, publicá-las e divulgá-las em larga escala; a) Números
de participantes nas atividades: 40 b) Comunidade Heliópolis: 20 c) Comunidade Ufabc: 20 8.1.4. Realizar o VII
Seminário de Educação – Unas Número de participantes: 1000 pessoas.
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Coordenação: E-mail: Telefone:
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Nome Categoria Função Unidade Situação Início Fim
BRUNA MENDES DE
VASCONCELLOS DOCENTE Ministrante CCNH Ativo

Permanente 01/01/2021 30/11/2021

CLAUDIA REGINA VIEIRA DOCENTE Ministrante CCNH Ativo
Permanente 01/01/2021 30/11/2021

ROBERTA GUIMARAES
PERES DOCENTE Ministrante CECS Ativo

Permanente 01/01/2021 30/11/2021

REGIMEIRE OLIVEIRA
MACIEL DOCENTE Ministrante CECS Ativo

Permanente 01/01/2021 30/11/2021

SUZE DE OLIVEIRA PIZA DOCENTE Coordenador(a)
Adjunto(a) CCNH Ativo

Permanente 01/01/2021 30/11/2021

PAULO SERGIO DA COSTA
NEVES DOCENTE Coordenador(a) CECS Ativo

Permanente 01/09/2020 30/11/2021

O��������/A���������

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Curso sobre Gênero 11/01/2021   a   02/07/2021 60 h

Participantes Relacionados:
BRUNA MENDES DE VASCONCELLOS 60 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Curso sobre educação inclusiva 11/01/2021   a   02/07/2021 60 h

Participantes Relacionados:
CLAUDIA REGINA VIEIRA 60 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
formação observatório de pesquisa 11/01/2021   a   30/11/2021 120 h

Participantes Relacionados:
PAULO SERGIO DA COSTA NEVES 120 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Curso relações raciais 11/01/2021   a   02/07/2021 60 h

Participantes Relacionados:
REGIMEIRE OLIVEIRA MACIEL 60 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Curso Métodos de pesquisa quantitativos 11/01/2021   a   02/07/2021 60 h

Participantes Relacionados:
ROBERTA GUIMARAES PERES 60 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga Horária:
Curso sobre educação crítica 11/01/2021   a   30/11/2021 120 h

Participantes Relacionados:
SUZE DE OLIVEIRA PIZA 120 h

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� ��� ����� � PROJETO ��� �����

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

O�������� D��������

Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
PESSOA FÍSICA

Estagiário (estudante UFABC) R$ 14.400,00 1.0 R$ 14.400,00

Profissionais Autônomos (formações diversas) R$ 69.900,00 1.0 R$ 69.900,00

Bolsas de Pesquisa R$ 6.255,00 3.0 R$ 18.765,00

Bolsas de Extensão inovadora para docentes da UFABC R$ 79.000,00 1.0 R$ 79.000,00

SUB-TOTAL (PESSOA FÍSICA) 6.0 R$ 182.065,00

MATERIAL DE CONSUMO
Material de consumo nacional variado R$ 24.000,00 1.0 R$ 24.000,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 1.0 R$ 24.000,00

PESSOA JURÍDICA
Serviços de Transporte R$ 30.935,00 1.0 R$ 30.935,00

Serviços de tecnologia da Informação R$ 8.000,00 1.0 R$ 8.000,00

Serviços Gráficos R$ 10.000,00 1.0 R$ 10.000,00

Serviços de Apoio à realização de evento R$ 15.000,00 1.0 R$ 15.000,00

SUB-TOTAL (PESSOA JURÍDICA) 4.0 R$ 63.935,00

Total: R$ 270.000,00
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Descrição ProEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica
PESSOA JURÍDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.935,00 R$ 63.935,00

PESSOA FÍSICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182.065,00 R$ 182.065,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 270.000,00 R$ 270.000,00

O�������� A�������

Descrição ProEC (Interno)
PESSOA JURÍDICA R$ 0,00

PESSOA FÍSICA R$ 0,00

MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Total: R$ 0,00

A�������

Descrição Arquivo

Projeto Completo

L���� �� F����

Foto Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação

H�������� �� P������

Data/Hora Situação
04/08/2020 17:31:36 CADASTRO EM ANDAMENTO

04/08/2020 20:56:40 AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

05/08/2020 13:32:09 CADASTRO EM ANDAMENTO

05/08/2020 18:44:42 AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
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