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A trajetória da Sociedade Santos Mártires junto à 
população do Jardim Ângela funda, com sua exis-
tência e trabalho, a manifestação do empreende-
dorismo coletivo na vida e nos valores humanos a 
partir do chão onde é vivido o cotidiano. 

Cada uma das iniciativas consolidadas no  Ângela, 
ao mesmo tempo em que trouxe o acesso popular a 
um bem, mostrou o quanto a garantia de qualidade 
de vida da população estava por merecer.

Durante todo o tempo, a ação e seu resultados 
se despiram de referenciais fulanizados, apro-
priados por donos ou benfeitores. Os avanços 
obtidos contêm manifestações coletivas de cami-
nhadas, o palmilhar de um lugar enquanto chão 
coletivo e cotidiano. 

Apreciar a vida coletiva do Ângela, resgatada neste 
livro, é uma grande lição. Ela nos ensina o quanto 
é petulante a ação de agentes do estado, que di-
tam normas idealizadas do que deve ser cumprido 
e se esquecem de escutar e enxergar o sofrimento 
presente nas vidas concretas.

Aldaiza Sposati
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

A chama da esperança.

Estas palavras me fazem lembrar de Dom Paulo 
Evaristo Arns. Profeta do século 20 e de nossos 
dias, ele viu nas Comunidades Eclesiais de Base e 
nos Direitos Humanos a grande possibilidade para 
fazer renascer a esperança no povo sofrido, para 
viver na perspectiva do Reino de Deus.

A Sociedade Santos Mártires é, principalmente 
nos dias de hoje, esta Chama que não se apaga e 
que dá direção no meio da escuridão em que vive-
mos atualmente no Brasil.

Com certeza, em muitos outros lugares temos es-
tas Chamas que unem forças para lutar pelas vidas 
que clamam por justiça.
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Memórias do passado e reflexões sobre o futuro 
nas vozes dos que ajudaram a construir o trabalho 

comunitário da Sociedade Santos Mártires e a 
manter viva a sua chama de esperança na região do 

Jardim Ângela, zona sul de São Paulo.
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Prólogo: um desafio que 
continua presente

Tomando a palavra, o presidente falou da situação em que se encontram os 
nossos bairros, situação esta de muita pobreza, bem como desprovida de quase 
tudo que possa servir ao desenvolvimento integral de qualquer ser humano… 

Sendo assim, só a união de forças em vista do bem comum pode levar as 
pessoas a desenvolverem e�caz e racionalmente a sua missão, seu papel histórico 

dentro de uma comunidade humana. 

(Ata da Assembleia de Fundação da Sociedade Santos Mártires, presidida 
pelo Padre Eduardo em 2 de dezembro de 1988)

Pe. Jaime: A população da periferia não consegue ter qualidade de vida, pois, 
embora tenhamos conquistado alguns serviços públicos na área da saúde e da 
assistência, só os serviços não garantem qualidade de vida. Por exemplo, você 
tem emprego, mas leva duas horas e meia para chegar, pois não tem condução 
adequada. São duas, três ou cinco horas por dia em pé – em conduções com 
péssimas condições. Cadê a qualidade de vida? Tinha aqui, outro dia, uma 
jovem, chorando, pois trabalha e tem uma bolsa de estudos na PUC-SP, no 
curso de serviço social, mas não aguenta mais. Ela acabou trancando sua bolsa 
e está com medo, porque leva três horas para ir e quase três horas para voltar. 

Como pode isso? Eu vou às reuniões do Movimento da Rede Nossa São Paulo 
que acontecem no Sesc Consolação, e quando vou, uma vez por mês, preciso 
marcar pelo menos duas horas para ir e duas horas para voltar. Isso porque 
começa às dez horas da manhã. Então eu saio daqui às oito e, se tiver sorte, 
chego antes das dez. Pego o ônibus daqui até Socorro, o trem de Socorro até 
Pinheiros e o metrô de Pinheiros até a praça da República. Com isso, não sobra 
mais tempo para a convivência comunitária, para pensar e cuidar de si, das 
coisas em família etc. […]
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Faço comparações: por exemplo, se juntarmos Campo Limpo e M’Boi Mirim, 
temos aproximadamente 1,2 milhão habitantes, mais do que muitas capitais 
do país, mais do que grandes capitais por aí. E nós não temos sequer um giná-
sio de esportes. Outro dia, estive em Monteiro Lobato, que é uma cidade com 
aproximadamente 4 mil habitantes. E advinhem! Tem um lindo ginásio de 
esportes, bonito e com tudo organizado. Quando fazemos essas comparações é que 
percebemos o que é a periferia que temos. E não é só de esporte que precisamos. 
É de muito mais! 

Outro exemplo: Embu das Artes, com uma população de 250 mil habitantes, 
menor do que o distrito do Jardim Ângela. Não dá nem para comparar as con-
dições de vida na Embu de hoje com as condições de quarenta anos atrás, que 
eram miseráveis. […] Lá, melhoraram em termos de ginásio de esportes – há seis! 
Em relação às escolas, parques, postos de saúde etc., também. Por isso, às vezes, 
levanto a hipótese da emancipação de M’Boi Mirim… Inclusive, tratamos desse 
assunto em um seminário no ano passado. (2013)

Pe. Eduardo: Eu diria, basicamente, que sempre vimos os serviços como gestos 
proféticos – não para resolver um problema, mas para chamar atenção para as 
possibilidades do que poderia ser feito se a sociedade civil assim quisesse, sem 
que fosse necessário gastar uma quantia grande de dinheiro. Estávamos sempre 
cientes de que não resolveríamos os problemas; teria que haver uma voz ou 
gesto que as pessoas pudessem ver. É possível. Não é muito caro… e por que o 
governo não pode fazê-lo? […] Então, o que a Santos Mártires veio a ser, sua 
dimensão, não era a ideia original – era essa ideia, mas em diferentes áreas. 
Além disto, Jim [Pe. Jaime] tinha uma grande visão: se tivéssemos construído um 
salão ou hall que não fosse usado, seria um pecado, considerando a situação em 
que as pessoas tinham tantas necessidades; portanto era outra coisa que se fazia 
necessária. Tínhamos pré-escolas, todos tipos de creches… Se as pessoas traziam 
essa necessidade, não seria uma boa ideia colocá-la em prática? E como fazê-lo? 
Foi tudo resultado de diálogo e discussão – é esse o empoderamento, que é um 
processo longo, um processo cansativo. Se �zéssemos sozinhos, seria mais rápido, 
mas não seria deles… E eles não cuidaram disso. (2013)



Introdução

Como descrever a Sociedade Santos Mártires? Há múltiplas opções: todas se 
interconectam, mas nenhuma é su�ciente por si. A sociedade foi fundada em 
1988 como associação civil sem �ns lucrativos por pessoas ativas na recém-criada 
paróquia de mesmo nome. A ideia de haver uma organização civil ao lado de uma 
instituição religiosa não era nova, mas era um sinal de que, nessa época, a agenda 
das paróquias em relação a questões sociais, especialmente nas áreas mais periféricas 
da cidade, já havia extrapolado as ações pontuais de solidariedade. 

No início, as pessoas eram as mesmas: membros das diferentes Comunidades1

da paróquia que discutiam os desa�os presentes no território e, pouco a pouco, 
buscaram respostas e desenvolveram ações de intervenção. A separação entre paró-
quia e sociedade civil era meramente formal. Ao longo do tempo, algumas pessoas 
que participavam da paróquia se formaram pro�ssionalmente e outras, moradoras 
da região e de distritos adjacentes, foram contratadas na medida que os serviços 
foram crescendo. Nesse período, as Comunidades da paróquia e as atividades da 
sociedade, desenvolvidas no mesmo território, eram, para muitos, quase sinônimas. 

Depois de 2006, quando a reorganização da Diocese reduziu o território da 
paróquia e criou quatro novas paróquias, os vínculos mais diretos entre comu-
nidade, paróquia e serviços �caram mais tênues. Hoje, muitos dos serviços da 
Sociedade estão localizados �sicamente em outras paróquias; há pessoas da Paró-
quia Santos Mártires que não conhecem a Sociedade, há pro�ssionais que atuam 

1 Usamos “Comunidade” quando o assunto são as unidades formais que compõem a paroquia 
e “comunidade” quando o assunto são os moradores de uma região, ou de um pequeno local 
especí�co.
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na Sociedade que têm outros vínculos religiosos e outros que não são religiosos. 
A Sociedade cresceu em termos de número e foco de atividades, conforme será 
visto no desenrolar deste livro. Das pequenas ações solidárias que instituíram 
as primeiras creches voluntárias nas salas paroquiais, hoje são 21 serviços com 
5,5 mil pessoas atendidas diretamente (18 mil indiretamente) e uma equipe de 
270 colaboradores e 150 voluntários. 

Entretanto, mesmo com todas as pressões de lidar com as demandas diárias e 
com o distanciamento territorial entre os serviços, as duas organizações continu-
am muito ligadas. Suas sedes �cam no mesmo local no centro do Jardim Ângela, 
imbricadas física e socialmente, compartilhando dos mesmos valores e dos mesmos 
espaços, salas e recursos. Ainda é possível ouvir a expressão “o pessoal da Santos 
Mártires” usado carinhosamente para se referir à contribuição das duas enquanto 
espaços de acolhimento, de ação coletiva e de disposição de assumir iniciativas 
para o bem comum. Ao contar a história da Sociedade, falar de seus serviços e 
desa�os, as pessoas que foram entrevistadas abordam essa relação simbiótica entre 
paróquia e organização social referindo-se ora à “Sociedade Santos Mártires”, ora 
simplesmente à “Santos Mártires”. 

Entendemos e respeitamos essas distintas formas de falar de uma realidade 
complexa, mas estamos conscientes que o objetivo deste livro é de relatar a história 
da Sociedade Santos Mártires. Não é a intenção escrever uma história das duas, 
porque, mesmo com tanta interconexão, há narrativas distintas e contextos de 
ação muito diversos envolvendo de um lado a Igreja Católica e de outro lado a 
Prefeitura da Cidade de São Paulo. Mas também não queremos tratar a Sociedade 
Santos Mártires como uma organização social da sociedade civil que caminha 
independentemente, com sua própria missão e objetivos. Inclusive, partimos do 
pressuposto de que essa conexão simbiótica decorre do compartilhamento de uma 
mesma missão: 

Ser uma chama de esperança na região do Jardim Ângela através de ações que 
valorizam a vida de crianças, jovens e adultos, estimulando-os à prática da 
cidadania.

Por exemplo, ao comemorar seus 25 anos, a Sociedade assim se apresentou: 

Uma associação civil sem �ns lucrativos, fundada em 1988, com atuação nos 
distritos do Jardim Ângela e São Luiz. Iniciou sua jornada e passou a oferecer 
grande variedade de serviços de atendimento à comunidade e fomentando a 
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realização de fóruns de mobilização social, nos quais o exercício da cidadania é 
impulsionado pelas lutas populares. Ao longo dos anos se especializou em abrigar 
as demandas da população do Jardim Ângela e região, carentes de estruturas 
assistenciais. De forma geral, a atuação da Santos Mártires se dá a partir dos 
seguintes pilares: educação infantil, proteção especial, assistência à criança e 
adolescente, juventude, família, inclusão, mobilização social e meio ambiente.

Com essa descrição, vemos a Sociedade acolhendo e respondendo às demandas 
e às necessidades existentes na região, em geral muito antes da chegada do Estado 
ao local, mas sendo, também, um lugar para dar voz às questões da cidadania – 
para ampliar e ajudar a direcionar os anseios e demandas da região em prol do 
exercício pleno dos direitos humanos e, entre esses, o direito a uma vida urbana 
digna. Essa também era a orientação da Arquidiocese de São Paulo, liderada por 
Dom Paulo Evaristo Arns que, até sua reorganização em 1989, se estendeu por toda 
essa região. Assim, encontramos a Sociedade Santos Mártires, uma organização 
da sociedade civil com base de fé, na arena da ação pública; no espaço híbrido e 
nem sempre tranquilo que se forma entre as ações do Estado para o público, as 
ações do público para o público e as ações do público ao pressionar o Estado para 
aperfeiçoar sua agenda de prioridades.

Há muitas histórias para contar sobre a Sociedade Santos Mártires, e em cada 
uma encontramos elementos que ajudam a compreender melhor a importância da 
contribuição da Sociedade Santos Mártires não somente para a região, mas para 
a maneira de pensar sobre a ação pública de forma mais geral. Felizmente, não há 
limites para as lições que podemos extrair dessa rica experiência de trinta anos. No 
entanto, se fosse permitido somente uma, esta seria, sem dúvida, um provérbio 
africano frequente nas conversas entre os participantes dessas diferentes caminhadas: 

Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue 
mudanças extraordinárias.

Para compreender quão valiosa é essa lição, talvez seja mais fácil seguir o relato 
de Pe. Jaime sobre algumas das primeiras atividades da Sociedade. Importante 
lembrar que, em 1987, quando a Paróquia Santos Mártires foi formada a partir 
de seis Comunidades da paróquia Nossa Senhora das Graças da Vila Remo, havia 
uma mobilização signi�cativa na região, onde se enraizavam – a partir das ações 
eclesiásticas de base e das associações locais – várias Comunidades que se reuniam 
para rezar e discutir os eventos do cotidiano à luz da Bíblia. Às vezes, os lugares 
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de reunião eram garagens; outras vezes, terrenos com pequenas capelas. Santos 
Mártires começou com seis Comunidades e uma igreja. A isso juntou-se a expe-
riência anterior da nova equipe paroquial constituída por dois padres e três irmãs 
que haviam trabalhado em outras partes da região sul, especialmente em Embu, 
durante a década de 1970 e a primeira metade da década de 1980. 

Pe. Jaime veio da Irlanda e chegou ao Brasil em 15 de novembro de 1969. Numa 
entrevista, ele comentou que chegou no mesmo mês da prisão dos dominicanos 
associados à morte de Carlos Marighella,2 um dos principais líderes da guerrilha 
urbana e fundador da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Após chegar, �cou 
um tempo aprendendo português e, pouco depois, em 1970, no mesmo período 
em que Dom Paulo Evaristo Arns foi nomeado arcebispo de São Paulo, assumiu 
a paróquia de Embu – agora Embu das Artes. Com a divisão da paróquia de 
Embu, em 1976, ele e o Pe. Eduardo, que chegou ao Brasil em 1975, assumiram 
a nova Paróquia de Todos os Santos. Nesse período, a periferia sul de São Paulo já 
estava em franca expansão, marcada pelo impacto da industrialização ao longo da 
marginal do Rio Pinheiros, da ponte do Morumbi até Santo Amaro e Interlagos. 
Diferente da industrialização das décadas iniciais do século 20, em que os donos 
das indústrias criaram vilas para seus funcionários, essa expansão foi muito mais 
cruel. As pessoas chegando para trabalhar, de Minas Gerais e depois dos estados 
do Nordeste e Norte, receberam salários e tiveram de se virar. Não havia plano 
de expansão urbana, muito menos a ideia de habitação social, e as condições 
de trabalho foram também muito difíceis. Foi o período do regime militar e o 
“milagre brasileiro”. Foi também um período de intensa mobilização e con�ito, 
especialmente nesta parte da periferia sul de São Paulo.

Pe. Jaime: Era um novo olhar para a Igreja na cidade de São Paulo, e acho 
que aí, logo no início, veio a escolha pelas assembleias da arquidiocese das 
quatro prioridades para a Igreja de São Paulo. Essas quatro prioridades eram: 
comunidades eclesiais de base, direitos humanos, pastoral operária e operação 
periferia. Acho que essas quatro prioridades nortearam toda a ação da Igreja 
e foram também um incentivo para nós, nas paróquias. Naquela época, São 
Paulo tinha uma população, se não me engano, de 5 milhões de habitantes, e 
foi naquela época que começou o crescimento desordenado da periferia da qual 

2 Essas informações estão sistematizadas no Anexo 2: “O contexto social e político das ações da 
Sociedade Santos Mártires”. 
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Embu fez parte. Acho que para nós, irlandeses3 uma das coisas que nos marcou 
no início do trabalho em Embu foi como o poder público tomava conta da 
Igreja, pagando táxi para levar o padre para as capelas e marcando missas sem 
consultar os padres. 

Na época, o prefeito [de Embu] era todo poderoso. A grande racha em Embu foi 
eu não aceitar o dinheiro deles para rezar missa e ir para as capelas… Para eles, 
o padre era um tipo de funcionário público. […] Caminhando nesse espírito 
da construção de Comunidades no município de Embu; quando se assume a 
vida em Comunidade fazendo o confronto entre a palavra de Deus na Bíblia 
e a vida do povo, vemos que essa é uma das coisas que o povo capta com muita 
facilidade. Daí veio o questionamento sobre o desencontro entre a vida que Deus 
quer e a vida que o povo vive. 

Eu acho que uma das coisas mais importantes para as Comunidades são as coisas 
simples, pois é organizando uma festa junina, organizando uma feijoada, orga-
nizando um jantar dançante… essas coisas é que foram ajudando a construir 
lideranças e assim a fazer coisas maiores. (2013) 

A experiência de Embu, que Pe. Jaime chama em referência á paroquia do 
mesmo nome de a “Universidade de Todos os Santos”, foi sem dúvida uma base im-
portante para o que se seguiu no Jardim Ângela, conforme completou Pe. Eduardo.

Entrevistadores: Pe. Jaime disse que muito do que vocês �zeram aqui veio da 
experiência em Embu. Como isso aconteceu? Foi apenas fruto da experiência 
ou de coisas que vocês estavam lendo? Ou foi a partir de conversas que veio a 
sugestão de formas de trabalhar com a comunidade? 

Pe. Eduardo: Temos que começar falando de nossas motivações, que eram 
evangélicas no sentido básico da sacralidade da vida. E onde a vida estava 
ameaçada? Numa favela ou em qualquer outro lugar achávamos que, do ponto 
de vista evangélico, tínhamos que fazer nossas vozes serem ouvidas, e a maneira 
de fazer isso era ajudando a organizar e empoderar as pessoas. A partir disso, 
então, avançamos no sentido de iniciar uma ONG que nos desse cobertura 
jurídica e uma voz na sociedade.

3 Pe. Jaime e Pe. Eduardo pertencem à Sociedade Missionária de São Patrício, fundada na Irlanda 
em 1783.
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Por trabalharmos junto com a comunidade, uma das coisas que logo aprende-
mos foi de nunca tomar uma decisão sozinhos – e, sendo dois irlandeses, nunca 
tomarmos uma decisão como irlandeses sobre uma situação brasileira! Então 
sempre trabalhamos com laicos e com irmãs religiosas que lá estivessem. Digamos, 
em uma terça-feira pela manhã, depois das preces, em uma re�exão sobre o que 
estava ocorrendo na paróquia, tínhamos um grupo de sete ou oito que logo se 
expandiu como conselho da paróquia e como assembleia de todas as diversas 
Comunidades. Foi, para nós, uma curva de aprendizagem acentuada, com 
todas as di�culdades, de modo que, quando viemos para o Ângela, estávamos 
mais preparados. 

[…] Por causa do nosso modo de trabalhar, muitas pessoas de diversas universi-
dades vieram ajudar com a alfabetização e a coordenação de diferentes grupos. 
Ficamos cientes de que havia ao nosso redor outras fortes motivações para mudar 
a sociedade, não apenas evangélicas, mas também com outras visões de socieda-
de – e teríamos que aprender mais sobre elas. Então �zemos vários grupos de 
estudo, alguns no Instituto Sedes Sapientiae, com Madre Cristina. O jornalista 
Paulo Vannuchi (depois ministro de Direitos Humanos) coordenou vários grupos 
na paróquia, assim como o fez o educador Pedro Pontual. E �zemos análises 
de conjuntura, das diferentes tendências e também da Igreja. Tínhamos Dom 
Paulo, Dom Helder, portanto não eram só visões de outros grupos, mas da própria 
Igreja. A Irlanda, a essas alturas, �cou muito distante. Trabalhamos muito com 
a juventude e com trabalhadores, e muitos da geração seguinte de lideranças 
saíram dessas discussões. […] Mais tarde, quando Dom Fernando pediu que 
assumíssemos essas áreas, sabíamos que necessitaríamos de muita atenção. 

Entrevistadores: Então vocês chegaram aqui munidos de uma biblioteca de 
experiências e práticas. Quais foram seus pensamentos quando se depararam 
com o Ângela, considerando o que já haviam feito?

Pe. Eduardo: Nosso primeiro pensamento foi de não fazer nada entre seis meses 
e um ano – de simplesmente estar presente e escutar; não emitir opinião e apenas 
ouvir; não construir apenas porque temos tendência ou facilidade de conseguir 
verba e construir; deixar que as pessoas decidissem onde iríamos morar – mas 
também não havia sentido estar em algum lugar onde não houvesse ônibus, 
já que tínhamos de nos movimentar, ou onde as pessoas não pudessem vir nos 
ver. (2013)
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Perguntamos a Pe. Jaime se em sua formação anterior, ele havia tido experiência 
com a questão da organização comunitária ou se foi um processo de ir sentindo 
aos poucos.

Pe. Jaime: Fui sentindo. Eu não tinha formação, eu havia estudado teologia em 
um seminário e não tinha me preparado para esse tipo de coisa. Fui assumindo 
a realidade do povo. E acho que fui assumindo a realidade deles em conjunto 
com as diretrizes da Igreja na cidade de São Paulo. Na época, é importante 
[enfatizar] também, tinha um bom espírito de colegialidade entre os padres das 
paróquias vizinhas. Havia o que era chamado de organização da arquidiocese 
em setores onde as lideranças – não só padres e leigos, mas também religiosas – 
sentavam juntas pelo menos uma vez por mês para discutir os rumos da região 
com Dom Fernando Penteado, bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arns e 
depois bispo da Região Episcopal de Itapecerica da Serra quando foi criada em 
1979. Fui privilegiado com uns colegas dedicados, bons, o que ajudou muito. 
Era chamada na época de setor Morumbi, que praticamente incluía toda a 
arquidiocese que é hoje a de Campo Limpo. Mas as atividades das pastorais se 
espalhavam pela região sul. (2013)

Pe. Jaime continua relatando alguns marcos destas atividades iniciais:

Em 7 de setembro de 1981, aconteceu um fato que mostra um pouco a �gura de 
Dom Fernando. Nesse dia, milhares de pessoas ocuparam a fazenda Itupu, perto 
da represa de Guarapiranga, onde hoje existe o Parque Ecológico da Riviera. 
Tudo indica que a ocupação foi articulada pelo PCdoB, mas a Igreja, na época, 
era o guarda-chuva de todos os movimentos diferentes. A ocupação aconteceu e, 
às três horas da madrugada, me ligaram pedindo socorro. Disseram que tinham 
sido cercados pela polícia… e era um Deus nos acuda. Eu estava sozinho, pois o 
Eduardo estava viajando, e liguei para Dom Fernando que falou “vamos juntos”. 
Ele veio até minha casa e fomos juntos no carro, ele guiando. 

Dom Fernando é uma pessoa muito tímida, tem baixa estatura e somente se 
tornou bispo em 1979. Nunca esqueço a declaração dele quando fomos cercados 
pela imprensa, quando chegamos às cinco horas da madrugada na ocupação, 
com a polícia agressivamente perguntando: “Vai declarar a revolução?” Veio a 
pergunta: “O que um padre e um bispo estão fazendo aqui essa hora?” E veio 
a resposta de Dom Fernando numa voz bastante calma e clara: “Estamos aqui 
como Nossa Senhora ao pé da cruz, ao lado do nosso povo que está sofrendo”. 
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A imprensa �cou calada. Não podíamos fazer nada, mas estávamos ao lado do 
nosso povo, que estava sofrendo. Acho que mostra um pouco o espírito da época, 
pois, por que deveríamos estar lá? Não íamos declarar a revolução. Nesse sentido 
não há por que organizar o pessoal, mas há de registrar, discutir, estar junto, 
estar junto com a agenda que está sendo criada. 

[…] A creche no Alto da Riviera [hoje CEI Sant’Ana] foi a nossa primeira 
atividade aqui na Paróquia Santos Mártires. Eram os anos 1980, o desempre-
go era grande, e as mulheres foram obrigadas a trabalhar – aliás, poderíamos 
contar isso como um dos passos da libertação das mulheres, porque até então a 
maioria das mulheres era dona de casa. Mas os homens não arrumavam em-
pregos, e as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar como diaristas, 
e aí, saindo de casa… onde �cavam as crianças? Elas tinham o seu dinheiro e 
foram conquistando autonomia… E aí? Onde deixar os �lhos? A Igreja tinha 
espaços que não eram utilizados durante a semana, que eram mais usados no 
�nal de semana para catequeses e celebrações; daí as mulheres foram ocupando 
as Igrejas e capelas. 

[…] Lembro que, para a mãe deixar a criança, a gente cobrava o equivalente ao 
que custava o botijão de gás; não cobria o custo, mas era a contribuição possível. 
Ao mesmo tempo, nós destinávamos o dinheiro que era pago para os batizados, 
as creches e o cuidado com as crianças. E daí fazíamos feijoada, festa junina, 
jantar dançante, algumas promoções, tudo para cobrir. Se cobrássemos o que 
custava, as mães não teriam condições de pagar. Quem cuidava era mais como 
voluntário. E, quando sobrava alguma coisa, dávamos uma ajuda de custo para 
essas mães. Isso era no Alto da Riviera, em 1988. Demorou dois anos para con-
seguir convênio. Pouco depois, nos anos 1990, iniciamos outra creche do mesmo 
modo, na comunidade de Santo Dias. […] As ações da Paróquia e da Sociedade 
Santos Mártires foram se juntando; na verdade, juntando pessoas em torno delas, 
em torno das causas, como por exemplo o movimento das creches, das escolas. 

A Paróquia Santos Mártires sempre esteve preocupada com essas coisas, e os 
problemas de moradia sempre foram importantes. Houve a urbanização das 
favelas, especialmente durante o governo da Erundina, pois tínhamos o projeto 
de mutirão. E o pessoal se juntava aqui em torno da paróquia. Acho que as 
próprias linhas da Pastoral que nós alimentávamos, como por exemplo a Pas-
toral Operária, eram os desempregados que se organizavam. Sempre foi algo 
sem muitas delimitações, sem fronteiras. […] Nós não perguntávamos se eram 
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daqui ou de lá; eram movimentos em prol dos direitos humanos… Sempre 
foram acima dos limites da paróquia. Com isso, fomos nos tornando referência 
no território, pois, queira ou não, quem está no programa de moradia e tem 
um �lho vai querer batizá-lo e, mesmo não sendo daqui, a gente não vai dizer 
não ou “vai para sua paróquia”. 

[…] E aí, por exemplo, o que aconteceu? Lembro bem do Alto da Riviera. Um 
dos primeiros meninos que esteva na creche, o Paulinho, já tinha seus sete ou 
oito anos e estava roubando casas, garra�nhas – pois garrafas davam dinheiro 
naquela época. Aí as mães começaram a discutir sobre o que adiantava ter a 
creche se depois as crianças iam para a escola, �cavam só três horas, e depois iam 
�car na rua e podiam até roubar. Teríamos que começar alguma atividade para 
quando saíssem da creche. E foi assim que surgiu o que chamávamos na época 
de Centro da Juventude, os centros para as crianças. 

Dessa forma, no Jardim Nakamura, que era um bairro próximo, criamos um 
grupo para atender às idades maiores. Na época, a criança �cava até os 7 anos 
na creche, que era a idade de entrar na escola; então, dos 7 aos 12, começamos 
a atendê-las. […] Havia uma creche, a Fujihara, construída pela prefeitura e 
administrada por um grupo da região de Pinheiros. Sem mais nem menos – acho 
que �caram com medo por causa da localidade –, de uma hora para outra não 
quiseram mais saber de trabalhar nessa creche. Aí, as mães da região vieram 
implorando para nós assumirmos a creche, e eu me lembro de dizermos que, se 
o prédio era da prefeitura, a prefeitura é que devia administrar. Era o governo 
Pitta, e o prédio �cou fechado o ano inteiro. Finalmente, depois de um abaixo-
-assinado das mães, nós acabamos assumindo. Era um pecado ver aquele prédio 
fechado… Havia tanta necessidade, e a prefeitura não fazia nada, entende? O 
prédio deteriorando. E foi a primeira atividade que assumimos num prédio que 
não era da Igreja; foi positivo num sentido, pois até hoje está conosco, mas eu 
acho errado, pois a prefeitura é que deveria assumir, porque é creche conveniada. 
Tem muita coisa errada em tudo isso. (2013)

Como esta introdução demonstra, as histórias são muitas. Este livro foi estru-
turado de modo a buscar e incorporar diversas perspectivas sobre a importância da 
contribuição da Sociedade Santos Mártires para a região, mas também para deixar 
claro que não se trata de uma história que começa numa data especí�ca, porque 
a Sociedade é também produto de suas circunstâncias. Entrevistamos pessoas 
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envolvidas nas lutas que �zeram parte da construção de um dia a dia digno, que 
deram para essa região e o país não somente um novo partido e importantes líde-
res nacionais, mas também seus mártires, como Santo Dias da Silva, membro da 
Pastoral Operária de São Paulo e da Comunidade Eclesial de Base de Vila Remo, 
que foi executado à queima-roupa quando tentava impedir que policiais militares 
agredissem outro metalúrgico.4 Muitas das pessoas que �zeram o novo cotidiano 
da região eram mulheres, participantes de lutas para moradia e do movimento de 
carestia no �nal da década de 1970. Algumas dessas histórias que também abran-
geram a cidade com um tudo já foram contadas e, sem dúvida, são importantes 
para o contexto maior. No nosso caso, estas pessoas “coletivas” estão no singular 
e seus relatos demonstram um pouco de como foi o dia a dia. 

Dentro de um estilo narrativo – que esperamos seja o marco deste livro – 
propomos tratar de cada serviço tomando por base as histórias e comentários de 
pessoas que se envolveram em sua construção. Estão incluídas experiências que 
foram descontinuadas – às vezes involuntariamente, como, por exemplo, a Radio 
M’Boi Mirim. Outras, como os trabalhos na área de álcool e drogas e de jovens 
em con�ito com a lei, acabaram levando a novas concepções práticas, agora in-
corporadas no cotidiano dos serviços públicos; áreas onde o “pessoal de Santos 
Mártires” era mais avançado do que a “turma do Anhangabaú”. 

Iniciamos com algumas lembranças sobre a região do Jardim Ângela antes da 
criação da paróquia e as memórias sobre o dia a dia das pessoas que contribuíram 
para o tecido social que depois sustentaria o conjunto Paróquia e Sociedade Santos 
Mártires. Ao discutir os serviços, que são muitos, estruturamos as narrativas em 
quatro capítulos: um abordando os serviços voltados à educação e à formação; 
dois relatando as experiências que tiveram foco na garantia e na promoção dos 

4 Santo Dias da Silva era também representante leigo perante a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), membro do Movimento contra o Custo de Vida, candidato a vice-presidente 
da chapa 3 de Oposição no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e integrante do Comitê 
Brasileiro pela Anistia (CBA/SP). Em 30 de outubro de 1979, foi executado com um tiro à 
queima-roupa, disparado pelo soldado da Polícia Militar Herculano Leonel em frente à fábrica 
Sylvania, em Santo Amaro, quando tentava impedir que alguns policiais militares continuassem 
agredindo outro metalúrgico. Sua morte comoveu o país e, no dia seguinte, cerca de 30 mil pessoas 
se reuniram em frente à Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Ali, houve uma missa de corpo 
presente, celebrada pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. A Comissão Especial de Mortos e 
Desaparecidos Políticos, em 1º de dezembro de 2004, no processo nº 72/02, reconheceu sua morte 
como decorrência de perseguição política (“Santo Dias”. Memórias da Ditadura. Disponível em: 
http://memoriasdaditadura.org.br/biogra�as-da-resistencia/santo-dias . Acesso: 7 maio 2017).
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direitos humanos; e, por �m, um focalizando mais especi�camente a formação 
para a cidadania. 

Na sequência, segue o capítulo sobre o Fórum em Defesa da Vida e as diferentes 
atividades de mobilização comunitária relativas às questões sociais da região sul, 
onde tanto a Paróquia como a Sociedade Santos Mártires contribuíram de modo 
tão signi�cativo que até hoje são capazes de mobilizar encontros entre movimen-
tos distintos e atores sociais de diversas orientações políticas, como membros de 
governos e das administrações locais.

Finalmente, lembrando que uma das razões de olhar para trás é poder enxergar 
a frente, encerramos com um capítulo sobre os desa�os que nossos interlocutores 
identi�caram no cenário complexo e turbulento que marcou os anos de 2018 e 
2019, período em que o livro foi concluído. Para as novas gerações de pro�ssio-
nais, novos voluntários e novos membros das diferentes comunidades, o Jardim 
Ângela continua sendo o lugar onde elas e eles querem morar, mas que pode ser 
melhor. E, enquanto as novas gerações continuarem chegando, haverá fóruns, 
caminhadas, protestos, movimentos e coletivos. A Sociedade Santos Mártires faz 
parte disso ao lado de outras organizações de denominações distintas, mas, sem 
sombra de dúvida, continua sendo uma referência acolhedora para todos os que 
querem seguir aquele provérbio africano: gente simples, fazendo coisas pequenas 
em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias.



1o de Maio em Campo Limpo (s/d)



O Jardim Ângela antes da Paróquia 
Santos Mártires (1970-1987)

Antes acender um fósforo 
do que amaldiçoar a escuridão

Quando a paróquia foi constituída, no dia 1º de fevereiro de 1987, com seis Co-
munidades e uma igreja, na rua Marcelino Coelho (entre a atual sede e o terminal 
de ônibus do Jardim Ângela), as regiões do Jardim Ângela, Capão Redondo e São 
Luís já estavam bem formadas. Contudo não era essa a situação em 1970, e foi 
naquela época que chegaram à região as pessoas que iriam formar suas Comuni-
dades e construir institucional e �sicamente as suas igrejas. Com base em várias 
entrevistas realizadas, estruturamos este capítulo em três tópicos. Iniciamos com 
descrições sobre as condições de vida na região; seguimos com narrativas sobre a 
constituição das Comunidades e a construção da igreja; e �nalizamos apontando 
para a importância das pastorais como porta de entrada no ativismo político e 
social da Sociedade Santos Mártires.

Com a palavra, os moradores dessas Comunidades!

As condições de vida na região e as lutas por moradia e 
dignidade

Helena: Quando me casei e mudei para a rua, logo aqui abaixo é que começaram 
as construções das casas nessas comunidades. Elas eram casas de madeira, e a 
prefeitura vinha em cima, mas, como a Glória e o seu Júlio eram da Sociedade 
Amigos do Bairro, estavam atentos. Então a prefeitura derrubava os barracos, 
mas, passados dois ou três dias, durante a noite, outras moradias eram levantadas. 
E assim a comunidade começou a crescer muito, indo da rua lá do comércio da 
Glória até a Estrada do Guavirituba. Ficou muito grande. Depois, com o passar 
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do tempo, foi chegando gente e mais gente. Começamos a construir com tijolos, e a 
prefeitura não se envolveu mais. Em seguida, começaram os loteamentos. (2013)

Entrevistadores: E as di�culdades de uma vida distante do centro, sem luz, 
sem água e sem saneamento? 

Helena: Depois comprei um meio lote por aqui. Nós construímos dois cômodos, 
e a cozinha era em cima do poço. Aí nós compramos uma bomba. Colocamos e 
fechamos. Aí tinha uma abertura bem no meio da cozinha. Tirávamos a água 
com a bomba, embora eu tenha tirado muita água com o braço. Na verdade, 
com o balde. Era difícil, era difícil, mas era gostoso. Meu marido trabalhava 
durante a noite e, durante o dia, ele fazia os serviços de casa para mim. Quan-
do eu chegava do serviço, lá do centro da cidade, durante o período da noite 
eu lavava as roupas, as fraldas, todas as coisas de casa. [...] Voltando muito 
tarde, às vezes em pé no ônibus. Uma vez até me assaltaram, porque era muito 
empurra-empurra para entrar no ônibus. Era muito difícil o ônibus, pois era 
de hora em hora. Era horrível. (2013)

Entrevistadores: Conte-nos dona Glória, você falou: “Aqui as mulheres têm 
força!”. O que você quis dizer com isso? 

Glória: Primeiramente Deus, porque se você não tem uma força em oração nada 
acontece e você não consegue. Por exemplo, quando conheci a Maria Felipe,5 foi 
através de oração, porque quando eu saí do Capão Redondo, eu me ajoelhei e 
rezei para São José, pedindo: “Me ajude, porque essa luta está com trinta dias e 
não aguento mais. Não sei onde vai chegar. […] E sem a oração não tem ação.

Entrevistadores: Além da comunidade, por mais o que vocês lutaram? 

5 De acordo com informações constantes do site da Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim 
Copacabana (fundada em 20 de julho de 1982), a trajetória de luta de Maria Felipe começou 
na década de 1970, nas comunidades eclesiais do Jardim Ângela. Ela ajudou a criar um clube 
de mães que pleiteava junto ao poder público melhores condições para creches, escolas, postos 
de saúde e transporte. Em 1975, o grupo de mães no qual ela atuava participou da criação do 
Movimento Contra a Carestia, que protestava contra o alto custo de vida e o congelamento dos 
salários na época da ditadura. Em 1979, Maria Felipe e seu marido, Ivo, ajudaram a fundar o 
Movimento de Moradia, que, além de reivindicar a urbanização das favelas no Jardim Ângela, 
dedicava o tempo livre para construir casas em esquema de mutirão (Disponível em: www.saecsp.
org.br. Acesso em: 3 dez. 2017).
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Glória: Nós lutamos pelos terrenos. Não queríamos aqueles barracos, conseguimos 
tudo bonitinho, cada família com o seu lote. Conseguimos água, luz, energia, 
asfalto, creche etc. O seu Júlio é uma pessoa muito forte que lutou conosco tam-
bém. En�m, conseguimos tudo isso com muita dignidade. [...] Estava junto com 
a dona Francisca, que tem uma história muito bonita aqui no bairro. Antes 
da chegada do padre Jaime, na época em que aqui não tinha nada ainda. [...] 
Tivemos grupos para lutar pelo asfalto, por meio da Sociedade Amigos de Bairro. 
Eu e a Maria Felipe íamos para o centro de ônibus, porque aqui não havia 
água, não havia valor por aqui. Nós íamos juntas, e ela dizia: “Aqui nós vamos 
precisar lutar”, porque aqui ninguém queria o terreno. Aqui nós tínhamos que 
cavar poços para conseguir água. Poucas pessoas na minha rua tinham poço. Eu 
ajudava várias pessoas da minha rua para conseguir água, pois elas pegavam 
água no meu poço. Eles davam uns 30 ou 32 metros de profundidade. E não 
tinha como colocar luz, porque não tinha como tirar. Entenderam? A minha 
luta é de muito tempo.

Entrevistadores: E como vocês conseguiam organizar os ônibus? Iam de casa 
em casa?

Glória: Nós íamos de casa em casa. Batíamos na porta. Eu sempre tive um mer-
cadinho, então chamava as pessoas, falava a data e o horário de saída do ônibus. 
Geralmente, ele saía da casa da Maria Felipe, lá no Copacabana. Dizíamos 
para as pessoas: “Gente, nós temos que lutar, nós não podemos �car de braços 
cruzados, precisamos lutar por água, todos temos que lutar!”. A minha luta não 
é só daqui. Têm aquelas casas no Morro do Índio. Tudo foi através de mim e de 
Maria Felipe. [...] Aqueles apartamentos da época da Erundina foram também 
com ela. Ali perto da antena da Record. Então, a minha luta é muito longa. 
Nós �cávamos noites e noites para que as pessoas não invadissem os terrenos. Aí o 
povo perguntava para mim: “Por que você faz isso?” A�nal, você não é pobre, tem 
casa, tem um comércio! Eu respondia: “Se eu tenho o meu travesseiro, quero que 
todos tenham o mesmo direito de dormir em seus próprios travesseiros”. (2013)

Entrevistadores: Madalena, você pode nos contar mais sobre a ocupação da 
Fazenda Itupu? 6

6 Detalhes sobre essa ocupação, que teve grande repercussão na mídia, podem ser encontrados no 
livro Viver em áreas de risco (Terceiro Nome, 2018), de autoria de Mary Jane Spink.
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Madalena: Meu envolvimento político foi por essa questão da falta de habitação, 
falta de emprego etc. Era muita discriminação, pois o salário das mulheres era 
menor do que o dos homens. [...] Eu construí na fazenda Itupu. Eu comprei de 
quem não era dono; depois nós tivemos que sair de lá e perdemos a casa. Cheguei 
até a apanhar da polícia. [...] Chegou um grupo que falou: “Vamos ocupar, 
vamos invadir”. Daí meu marido foi lá e comprou o terreno do suposto dono. 
[...] Eu morava num terreno da prefeitura, pois estávamos numa situação que 
não queríamos mais pagar o aluguel e fomos ocupar um terreno que também 
era da prefeitura. [...] Era um sonho que nós tínhamos. Antes mesmo de vir 
morar no Jardim Ângela. Daí compramos! Depois disso, apareceu o verdadeiro 
dono. Ele nem morava no Brasil. Na época, o prefeito de São Paulo era o Ma-
luf e depois o Reinaldo de Barros. O que nós queríamos era que a prefeitura 
comprasse e vendesse para nós. Eles não quiseram comprar, daí nós perdemos. 
Morreram pessoas, eu vi pessoas morrendo. Um senhor que colocou tudo ali, 
acabou enfartando. Ele tinha trabalhado por vinte anos numa empresa e gastou 
tudo para construir a casa. Depois, quando viu a máquina passar e a polícia 
chegando e batendo, ele morreu. Isso foi na década de 1980, quando conheci o 
padre Jaime. Daí nós compramos outro lote no Alto da Riviera. Construímos e 
fomos morar por lá. (2013)

Entrevistadores: E a violência nas décadas de 1980 e 1990?

Dorinha: Havia muita violência por aqui. Para começar, não havia nem 
asfalto. Tem quarenta anos que eu moro em São Paulo. Ali é a minha primeira 
morada em São Paulo – logo ali, naquela rua lá embaixo. [...] Meus �lhos eram 
pequenos, daí meu marido segurava pelo braço e acompanhava os outros dois 
correndo… Vocês não conhecem a avenida Comendador Santana? É uma descida 
forte, é bem próxima daqui. E a gente ia a pé e, para voltarmos, pegávamos 
carona com um vizinho que tinha uma perua. Nós juntávamos as pessoas e ele 
nos trazia de volta. Ficava um embolado em cima do outro. 

Entrevistadores: E a violência, isso não di�cultava? 

Dorinha: Nós não andávamos até muito tarde, não. [...] Aqui era o lugar 
mais violento da região. Do mundo! É! Eu ia levar o meu �lho mais velho, que 
hoje tem 37 anos, eu ia levá-lo lá na Escola Francisca Júlia, que �ca no Jardim 
Santa Lúcia. Aí tinha que passar por uns trechos assim… tudo cheio de mato, 
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escuro, e de vez em quando víamos um corpo… Logo pensávamos: “Está morto”, 
e a gente nunca queria mostrar para as crianças. Aí nós �cávamos procurando 
um jeito de não passar perto ou de dar alguma volta. Era muita tristeza. Não 
passava um dia, um dia sequer, sem alguém morto. 

Maria Ramalho: Quando cheguei aqui, fui morar na rua Professor Barroso 
do Amaral, onde �quei cinco anos. Daí fui lá para a viela Bento Rodrigues, 
no Copacabana, onde nós construímos. Depois de uns dois meses morando lá, 
mataram dois homens na minha porta, e a gente nem podia passar em frente. 
Os policiais não deixavam a gente passar. Logo depois, tinha outro morto no 
escadão. Era direto, direto. 

Madalena: Quando o padre Jaime chegou, havia muita violência por aqui. 
Eles matavam no Riviera Paulista e amarravam os corpos de cabeça para baixo. 
Vocês sabiam disso? Penduravam os corpos nas árvores. [...] Lembro que um 
dia, quando estava chegando na creche, haviam assassinado três pessoas na rua. 
Daí, já com as crianças lá dentro, quando as professoras davam sul�te para elas 
desenharem, elas queriam caneta vermelha. Aí nós perguntávamos: “Por que 
vocês querem a caneta vermelha?”. E um deles falou: “Sabe, tia, o sangue do meu 
pai e o sangue do meu tio estavam pingando assim”. Aquilo foi muito forte para 
mim. Eu tenho isso até por escrito. Foi muito triste. [...] Eu vi muitas coisas: 
um dia era o tio, no outro, a mãe de alguma criança. Teve uma mãe que levou 
seus dois �lhos e me deu um abraço… e depois de uma hora eu escutei os tiros 
na rua da creche. Ela havia deixado os �lhos por volta das sete horas, e depois 
de mais ou menos uma hora e meia chegou a notícia. Ela era uma jovem de uns 
26 anos. Eram as coisas que nós víamos. 

Dorinha: Porque a gente andava morrendo de medo. Eu olhava e via os meninos 
se escondendo. Pensava comigo: “Meu Deus do céu!”. Quando dava umas nove 
horas da noite, nós ouvíamos os barulhos dos tiros e pensávamos: “Amanhã vamos 
�car sabendo, mais um morreu por aqui”. Depois, durante a manhã, quando 
levava as crianças na escola, a gente conversava na igreja e �cava sabendo quem 
tinha levado os tiros. (2013)
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A construção da igreja e a constituição das Comunidades
Entrevistadores: Onde a história de vocês se junta à história da Sociedade 
Santos Mártires?

Maria Ramalho: Quando eu cheguei aqui, em 1984.

Entrevistadores: Eles já haviam chegado?

Maria Ramalho: Não, foi antes deles. Eu comecei a me engajar na igreja do 
Jardim Ângela em 1985. Eles chegaram em 1987. Em fevereiro de 1987, 
chegaram o padre Eduardo e o padre Jaime. Eles tinham uma moto e depois 
venderam ou �zeram uma rifa, não sei… 

Dorinha: Eles moravam [...] entre o lugar onde está sendo a construção do 
santuário e a igreja velha. Tinha um corredor e lá no �nal existiam dois cô-
modos. [...] Daí eles chegavam e deixavam a moto ali. Éramos eu e a Glória. 
Nós duas somos as mais antigas daqui. Uma vez por semana nós fazíamos a 
limpeza nos cômodos deles. [...] Eles nos deixavam as chaves. Nós entrávamos 
e fazíamos a limpeza. Lembro que havia um copinho, onde eles juntavam as 
moedas. Era muito apertado lá, um quarto pequeno com duas camas, uma 
de cada lado.

Maria Ramalho: Eles chegaram e perguntaram: “Onde nós vamos construir? 
Onde vamos morar? Aqui no Ângela tinha aquela igreja da Comunidade Santo 
Dias, perto do Colégio Mário Marques. Aquela igreja é bem antiga, desde 1973 
ou 1974. Acho que é a primeira da região. O pessoal queria que fossem para 
lá, mas nós queríamos que eles �cassem aqui [na Comunidade São Sebastião]. 

Entrevistadores: A Paróquia era tudo isto?

Maria Ramalho: Tudo isto. […] Antes deles chegarem aqui, tudo pertencia 
à Nossa Senhora das Graças, da Vila Remo. […] Eu me lembro que, quando 
cheguei por aqui, em 1984 ou 1985, eu queria ser catequista no Jardim Ângela, 
lá onde hoje é a Comunidade Santo Dias. Pediram para falar com a Maria 
Felipe. Eu conversei com ela, pois ela era a líder da Comunidade; conversei com 
o Raimundo, com a dona Isaura e com todos aqueles que eram lideranças por 
aqui. Ela falou que eu precisaria participar de uma formação lá no Cedro do 
Líbano. Era uma formação para catequista. Daí eu comecei a ir lá, mas tudo 
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era da Paróquia Nossa Senhora das Graças. […] Só que, quando eles chegaram, 
já tinham levantado a estrutura da igreja aqui. 

Dorinha: Sim, quando eles chegaram, já estava com uma parte levantada. 

Maria Ramalho: Mas eu lembro que em 1984 tinha uma árvore aqui, uma 
casinha em que morava um casal […], daí não sei como eles saíram. E quando 
o padre Jaime chegou, já haviam levantado partes da Igreja, inclusive esses dois 
cômodos no fundo. […] Então, como na Comunidade de São Sebastião já tinha 
um lugar, eles decidiram �car por aqui. […] Foi a partir disso que começaram 
os trabalhos. Eles foram �cando conhecidos por aqui, eles eram novinhos.

Glória: Tinha aqui uma casinha que era metade de telha e metade de palha. 
E no terreno, no fundo, morava o senhor João e a dona Maria, porque eles to-
mavam conta do terreno. E esse terreno quem comprou foi padre Luís Giuliani, 
da paróquia de Vila Remo. Foi o padre Luís, e isso é muito importante. Esse 
terreno tinha uma casinha pequena – três por dois metros – e quem comprou 
foi o padre Luís. Por aqui, na época, só tinha índio e mato, não tinha luz, não 
tinha nada. O padre Luís andava era de bicicleta… fazia o contorno de bicicleta. 

Madalena: Lembro que a primeira vez que estive por lá falei para um primo 
que morava ali: “Aqui parece terra de índio”. Não tinha ônibus, mas tinha 
muitas árvores, graças a Deus. Mas depois foi acabando. E aí, eu �cava na 
Comunidade, junto com os movimentos. Nossa Comunidade era pequena, era 
uma igrejinha que comportava umas trinta ou cinquenta pessoas. E, de repente, 
chegam dois homens em uma Parati. Alguns dias antes eu tinha conversado com 
Dom Fernando, que era o bispo da nossa região. Conversamos sobre as nossas 
di�culdades: “Nós precisamos aumentar a Comunidade” […] Daí foi quando 
ele disse: “Madalena, vocês vão receber dois padres e umas irmãs”. E, um belo 
dia, chegam dois homens bonitões numa Parati branca e estacionaram na nossa 
frente. Nós estávamos fazendo a oração e eu os convidei para entrarem na roda. 
Eu não sabia que eram os padres Jaime e Eduardo. Daí eu perguntei: “Vocês são 
os padres que estão chegando?”. Eles responderam que sim. Então, foi aí o nosso 
primeiro contato. Eu fui a primeira pessoa a apresentá-los para a Comunidade. 

Depois de dois meses, eles precisaram viajar. Eles disseram que iriam, mas na 
volta fariam crescer a Comunidade, pois nessa igreja já não havia mais espaço. 
Aí, na época, eu pensei que esses padres eram loucos. Nem bem haviam chegado 
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e já queriam fazer o trabalho para o crescimento da Comunidade! Foi então 
que nós começamos com a pastoral da criança, e da pastoral surgiu uma creche. 
Tínhamos umas vinte crianças e éramos um grupo de voluntárias na comu-
nidade. Achávamos que deveríamos crescer. Lembro que pegamos um casal de 
gêmeos que tinham uns 5 anos… e eles tinham um peso de crianças de 9 meses. 
Desnutridos! Foi aí que falamos: “Não dá para �car parado, vamos lutar por 
creches”. E fazíamos pesagem todos os meses e começamos a luta pelas creches. 
Antes disso, os padres foram apresentados na paróquia por Dom Fernando. Nós 
�camos familiarizados e começamos essa luta social. Não só essa coisa da oração, 
mas oração e ação, algo que valorizo muito. Isso signi�ca valorizarmos a vida! 

Dorinha: Essas construções aqui foram feitas pela Comunidade, quase tudo 
como mutirão. Inclusive o meu marido, junto com outros homens, fazia as obras 
e nós, mulheres, fazíamos o lanche, cachorro quente. […] Eu trazia as crianças 
pequenas, que também ajudavam. Era muito animado, sabe? As festas juninas 
[…] a gente nunca teve dinheiro para comprar aqueles carrinhos de bebê. Eu 
lembro que a minha �lha, a Cláudia, era pequena e precisava de muito cuida-
do e atenção. Daí meu marido fez um caixote para que ela �casse dentro. Era 
fechado, tipo como um quadrado de concreto. Com isso, nós conseguíamos �car 
por ali. Fazíamos a barraca e depois com o caixote lá atrás podíamos trabalhar 
até as dez, onze horas da noite. Às vezes, com o maior frio. Lembro como se fosse 
hoje. Certa vez, alguém esqueceu uma blusa na igreja. A gente estava morrendo 
de frio. Fui lá e vesti a menina. Assim eu �z. Sei que era um tempo divertido 
e muito gostoso. As pessoas eram muito unidas. 

Maria Ramalho: Todo mundo era mais unido. Um dia, o padre Jaime chegou na 
construção, pois havia coisas da época do padre Luís Giuliani. […] Ele decidiu 
mudar várias coisas: a porta, o salão… e as pessoas ajudaram. Na época, meu 
irmão estava aqui, �zemos mutirão. O João Milagre, a dona Camila e o marido 
dela, entre outras pessoas, trabalharam muito no mutirão. Nós juntávamos os 
jovens e, quando ele decidia alguma coisa, estávamos lá para ajudar. 

Helena: Das nossas festas eu tenho muita saudade. Eram festas ótimas. Nós 
reuníamos o povo e fazíamos o chamado de boca em boca mesmo. Não tínhamos 
dinheiro nem sabíamos como se faziam aquelas faixas, então nós íamos até as 
casas. Descíamos nos arredores e pedíamos as coisas. Fizemos muito isso. Fazíamos 
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nossas roupas e dançávamos. […] Era para arrecadar dinheiro para começar a 
construção da nossa igreja. Festa junina, feijoadas… 

Maria Ramalho: Em 1988 foi criada a Paróquia Santos Mártires. Aí toda 
essa parte do lado de cá �cou vinculada à Paróquia Santos Mártires: Alto da 
Riviera, Nakamura, Jardim Kagohara, Jardim Ângela, Ranieri, Herculano, 
Planalto […] E havia todo o trabalho com os leigos. Trabalhávamos sempre em 
equipes. Com as equipes é que surgiam as ideias. Depois tinha as assembleias, 
e cada assembleia era feita em uma Comunidade diferente. Daí que saíam as 
ideias do tipo: “Vamos formar os ministros nas paróquias!”. Nas assembleias é 
que surgiu a ideia de ter ministros da comunhão, do batismo, do matrimônio, 
na nossa paróquia. 

Entrevistadores: É um trabalho muito bonito, não é? 

Glória: Porque antes, nós pertencíamos à Vila Remo. Hoje somos daqui, e �co 
feliz por isso. Olho para o padre Jaime e recordo de tudo que foi criado. O 
hospital foi uma luta nossa. […] Todos esses projetos tão bonitos. […] Eu �co 
muito orgulhosa de ver esse trabalho. As crianças, as pessoas com de�ciência e 
di�culdades… Eu digo: “Meu Deus, o que era isso aqui?”. Teve tanta mudan-
ça, mas o que eu acho mais importante foi que a gente conseguiu reverter do 
assassino Ângela ao educador Ângela. Isso foi fruto da nossa luta junto com o 
padre Jaime. De assassino a educador! Então, tem gente que nem acredita, vêm 
pessoas de fora para ver o que foi feito por aqui. Como ele conseguiu reverter 
isso? Ele empurrou e nós fomos juntos, porque sozinho ele não conseguiria. […] 
Pode até uma máquina vir e destruir tudo, mas a fé que tenho no meu coração, 
isso ninguém vai derrubar não. Então, nós estamos aqui, juntos, nessas paredes. 

[…] Quando me casei é que vim morar por aqui, no Jardim Dionísio, e a luta 
começou com as minhas crianças. Luta feita junto com as outras mulheres. Eu 
lembro que deixava meus �lhos aqui, nas caixinhas [ver referência aos caixotes 
na página 30] e começávamos a fazer as celebrações. E como a casinha era muito 
pequena para fazermos as celebrações, cada vez entravam quatro, deixando os 
mais velhos se sentarem… E o que importava é que na frente dessa casinha 
havia um pé de laranja. E bateu que foi num pé de laranja que São Sebastião 
foi acorrentado, amarrado e �echado. E por isso essa comunidade tem o nome 
de São Sebastião. Nós tentamos construir a igreja sem que se retirasse o pé de 
laranja, como uma coisa preciosa da vida da igreja. 
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Entrevistadores: Podemos dizer que São Sebastião é um símbolo para a Pa-
róquia?

Glória: Isso, um símbolo! […] Ele era um guerreiro, um lutador, e foi com 
muita luta que nós conseguimos chegar onde estamos. Foi através dele, com a 
espada, com a �echa e com tudo isso que nós conseguimos. Ele �echou todos por 
aqui e decidimos juntos: vamos �car! (2013) 

As múltiplas formas de inserção na Santos Mártires
As pessoas que entrevistamos para contar esta história trazem relatos que ora dão 
ênfase à criação e desenvolvimento da Paróquia Santos Mártires, criada em 1987, 
ora falam de seu envolvimento nas atividades da Sociedade Santos Mártires, criada 
em 1988. Os relatos de Glória, Helena e Madalena, por exemplo, nos permitem 
vislumbrar como foram os primeiros anos da paróquia, após o desdobramento da 
Vila Remo. Já os demais – Fátima, Celina, Osni, Joel e Ângela – ilustram a diver-
sidade de inserções nesse conjunto de paróquia e organização não governamental.

Glória: Quando começamos esta Comunidade […], a dona Gabriela era contra 
eu sair do Capão. Ela reclamava, porque eu estava tirando o povo de lá e eu não 
podia fazer isso. Aí, o padre Emílio veio – todos os anos fazíamos um almoço 
no aniversário dele – e �zemos uma reunião. Eu nem percebi que ele ia me dar 
os parabéns por essa luta: “Glória, você está de parabéns”. Na verdade, “Vocês 
estão de parabéns, porque o Jardim Ângela precisa de uma Comunidade”. Ele 
falou: “O Jardim Ângela precisa reviver, e para isso é preciso ser construída aqui 
uma Comunidade feita pelas pessoas daqui. Então vocês estão de parabéns!”. 
Depois, ele pediu para que a dona Gabriela parasse de di�cultar as coisas, por-
que eu precisava �car aqui para formar essa Comunidade. Aí nós formamos. 
Tínhamos, na época, umas dez pessoas fortes, corajosas, e entre elas estavam a 
família da Mercedes, a família da dona Helena, a família da Rosa japonesa, 
a família do Joaquim, a família da Dorinha e a família da Lindaura. (2013)

Helena: Quando foi escolhido o nome da Comunidade, eu já estava aqui. 
Depois disso é que chegaram o padre Jaime e o padre Eduardo. Nós já �zemos 
muita coisa por aqui. Nós carregamos muita terra, abrimos e fechamos os poços. 
Era uma casinha de barro… E foi quando eu me tornei catequista. Tinha a 
dona Maria como catequista e, de repente, percebemos que não cabiam todas as 
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crianças naquele barraco para darmos catequese. E um dia ela me disse: “Olha, 
Helena, vamos ter que dividir essas crianças”. Tinha mais ou menos 22 crianças, 
e não tínhamos lousa, nada. Aí fomos adaptando e dividimos a turma. Ela 
�cou com 12, e eu com 10 crianças. No dia que ela falou em dividir as turmas, 
�quei sem dormir, pois levei um choque. […] Ela me dava algumas orientações, 
e então eu fui uma das primeiras catequistas aqui desta Comunidade. Eu e a 
dona Maria. Nós fomos as primeiras catequistas daqui. (2013) 

Madalena: Sou mineira e cheguei na década de 1970. Logo que cheguei, já 
me envolvi com os movimentos sociais e comecei a participar na paróquia de 
Piraporinha. Depois, eu vim para a paróquia de Vila Remo que, na época, es-
tava inserida nos movimentos sociais contra a ditadura. Em 1980, eu conheci o 
padre Jaime numa ocupação. Na verdade, eram duas ocupações: uma na fazenda 
Itupu e outra na antena da Record. Foi lá que tive o meu primeiro contato com 
o padre Jaime. E eu não imaginava que o padre Jaime seria o nosso pároco […] 
Na época, tínhamos muitas di�culdades na comunidade… Sempre lutamos 
por água, luz, pois não havia nada disso. Era uma época em que havia muito 
verde. Eram apenas as árvores e a represa […], mas faltava água encanada, 
luz, asfalto, transporte, saúde, creche, escola. (2013)

Sônia: Aos 17 anos, eu �z parte da Pastoral Operária, já com o padre Jaime e o 
padre Eduardo. Foi lá que aprendi que na vida estamos sempre falando de teoria 
e prática. É teoria e prática, teoria e prática! Nesse tempo, 1978, 1979, havia 
um movimento na Vila Remo. Era um movimento de mulheres – Movimento 
Panela Vazia –, ou seja, passávamos no Brasil por uma grave crise e, junto com 
isso, tínhamos a ditadura e a morte do Santo Dias [ver nota 4]. Com tudo isso, 
eu pensava: “O que devo fazer? Como agir em relação a tantas coisas?” […] 
Foi por esse envolvimento com a igreja – na verdade, 16 anos entre a Diocese 
de Campo Limpo, a Pastoral da Criança e demais pastorais. E padre Jaime 
mudando o pensamento e transformando a realidade, ensinando-nos como 
caminhar. (2015)

Fátima: Desde 1987, tenho contato com a Paróquia Santos Mártires. Naquela 
época, fui morar no Jardim Kagohara e conheci padre Jaime e padre Eduardo e 
todas as freiras, como a irmã Agnes, que estavam nos grupos de rua. Lá fazía-
mos as novenas e os trabalhos voltados às famílias da comunidade. Na própria 
novena, discutíamos sobre as condições de vida, falávamos da realidade das 
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mulheres, das crianças e dos adolescentes que ali viviam. Então, de repente, 
assumi uma liderança dentro da igreja. Estava envolvida com a pastoral da 
criança, da saúde, en�m, passei a conviver com situações de família que nunca 
imaginaria que pudessem existir. A questão da fome, do abandono etc. Com 
o tempo, os grupos foram aumentando e consolidando um trabalho com essas 
famílias. É claro que já havia um trabalho na Vila Remo, de que muitos daqui 
participavam. O que mais me colocou nessa área social foi a minha percepção 
e reconhecimento da gravidade do desamparo e do impacto da violência na 
vida dessas pessoas. Acabei indo estudar Serviço Social. E já no início do curso 
eu estava coordenando um centro para crianças e adolescentes. Fiquei ali por 
sete anos. E, depois de formada, me senti com vontade de experimentar outros 
trabalhos. (2015)

Osni: Santos Mártires e a minha vida se confundem desde os meus 18 anos. 
Estou por aqui, envolvido com a paróquia desde 1987 e trabalhando na Socie-
dade Santos Mártires desde 1989. Quando comecei, estava ligado à juventude 
da paróquia, era integrante do grupo de jovens, ajudando pastoralmente, como 
nós chamamos. A partir daí começaram outras atividades, sendo que uma 
parte era com a pastoral e outra com o social. Naquele tempo, a pastoral era 
mais confusa, pois já fazíamos as caminhadas como jovens, porém contávamos 
também com o direcionamento do Jaime e do Eduardo, que gostavam de inse-
rir os jovens nas questões sociais, deixando-os abertos para o desenvolvimento 
de críticas próprias. Eles aproveitavam para trazer um pouco da história deles 
desde lá no Embu. (2015)

Erasmo: Eu cheguei por um acidente aqui na Sociedade Santos Mártires. 
Primeiro, conheci o padre Eduardo, que na época tinha uma articulação com 
a Pastoral da Juventude. Na sequência, o padre Jaime. Conheci ambos por 
essa minha ligação com a Pastoral da Juventude e pelas diferentes ações que se 
davam entre Capão Redondo e Jardim Ângela. Isso era em 1989, 1990. (2015)

Joel: Eu tinha uns 23 anos. Foi em outubro de 1990. Então, estou em São 
Paulo desde outubro de 1990. Hoje eu tenho 45 anos.

Entrevistadores: E como você chegou no Jardim Ângela?

Joel: Essa é uma história curiosa. Eu, de fato, vim para São Paulo apenas com 
um amigo. Viemos em busca de emprego como tantas outras pessoas que vieram 
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para a cidade de São Paulo. Fui parar num albergue para adultos, porque não 
tinha onde �car. Fiquei nesse albergue por uns três meses até conseguir o pri-
meiro trabalho. Na verdade, foram alguns albergues até conseguir um emprego. 
Eu consegui um emprego como eletricista montador. Fui trabalhar dentro de 
uma empresa que prestava serviços para a Mercedes Benz, em São Bernardo do 
Campo. E lá havia um eletricista que morava aqui no Jardim Ângela. Eu lhe 
disse que, depois que eu conseguisse me organizar, gostaria de alugar um imóvel 
aqui. […] Depois de um tempo, ele me trouxe aqui para o Jardim Ângela e 
comentou que tinha uma casa próxima à sua para alugar. Assim, eu e outro 
colega eletricista que trabalhava comigo alugamos esse quarto com banheiro e 
viemos morar na região. Depois que arrumei minha casa e me estabilizei por 
aqui, pensei comigo: “Preciso me envolver com alguma Comunidade” – pois 
a gente sente falta, não é? Então eu procurei a paróquia para participar dos 
grupos de jovens e conhecer o que tinha por aqui. A partir daí comecei a me 
envolver com a paróquia, não com o lado social, mas apenas como parte dos 
grupos de jovens. Do lado da igreja mesmo. Foi quando achei até que poderia 
voltar para São Luís, pois estava trabalhando só para pagar aluguel, e, se fosse 
só isso, seria melhor voltar. Foi aí que o padre Eduardo �cou sabendo do meu 
interesse, pois eu participava da Comunidade Santo Dias. Ele me chamou e 
falou sobre os trabalhos sociais que tinham por aqui: “Nós estávamos pensando 
em trazer um computador, em melhorar a comunicação da paróquia, desenvolver 
um jornalzinho e tal”, e me convidou para trabalhar aqui. Falei com ele: “Eu 
volto para São Luís, passo um ou dois meses com minha família e depois volto 
para trabalhar com vocês”. (2015)

Celina: Foi quando recebi a ligação da Léa me convidando para trabalhar com 
ela no Cedeca. Eu disse: “Eu vou”. Decidi naquela hora. Pedi minha demissão 
no colégio e, no dia seguinte, já estava por aqui. Eu me recordo de falar ao padre 
Jaime que senti que estava na minha casa, pois, ao olhar nas paredes do salão, eu 
pude ver as fotos de Zumbi de Palmares, Jesus Cristo negro, Santo Dias, Margarida 
Maria, dom Oscar Romero e outros grandes líderes – homens e mulheres –, além 
da letra da música: “Sonhar, mais um sonho possível, lutar quando é fácil ceder”… 
Nessa paróquia eu realmente estou em casa, porque além da identi�cação com 
esses grandes líderes – homens e mulheres –, eu vinha de uma família mineira, 
empobrecida e católica. Foi junto com o grupo da Igreja que, após completar 
10 anos e fazer minha primeira comunhão, na Paróquia São Bento, que tive o 
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grande privilégio de conhecer Dom Veremundo Toth. Foi em conversas com ele 
que acabei me dando conta de que, apesar de ter uma formação beneditina, meu 
coração era franciscano. […] Nesse período, decidi ser coordenadora da Pastoral 
Diocesana Escolar. Fazíamos encontros com jovens nas periferias e, uma ve, dom 
Emílio me pediu para que eu tentasse juntar a pastoral com o grupo da diocese, 
mas logo percebi que não fazia sentido. Eu lhe disse, após a minha saída: “Eu 
quero trabalhar com direitos humanos”. Ele prontamente respondeu: “Vai tra-
balhar no Jardim Ângela com o padre Jaime”. (2013)

Ângela: Fui atendida pela Sociedade Santos Mártires quando era adolescente. 
Tinha 17 anos quando participei de um projeto chamado RAC. Fiz, na época, 
o curso de informática. A partir daí, comecei como voluntária em projetos da 
Sociedade Santos Mártires. Estudava à noite e não estava trabalhando, daí 
pensei em fazer voluntariado. Aos 18 anos, entrei num dos projetos da Sociedade 
Santos Mártires como educadora de informática. (2013) 

2ª Festa de Cultura Mova (1992)



Atividades de educação 
e formação: tudo começou 
com as creches

A Sociedade Santos Mártires7 articula e participa de diversas atividades em seus 
diferentes serviços, criados em resposta às demandas da região. A primeira e mais 
expressiva dessas atividades foi a criação de creches para as crianças de mães e 
pais trabalhadores em 1989, no ano seguinte à criação da Sociedade. Mas logo se 
seguiram outras iniciativas dentro do mesmo princípio de tentar suprir as carên-
cias da região: a alfabetização de adultos, os centros para crianças e adolescentes, 
a proteção de jovens em con�ito com a lei, o enfrentamento do uso abusivo de 
álcool, o apoio a mulheres e jovens vítimas de violência, entre outras. 

Optamos por contar esta história baseando-nos em dois blocos temáticos, 
independentemente da data do início dos serviços, dos convênios e áreas de po-
líticas públicas especí�cas aos quais os serviços estão vinculados. O primeiro tem 
por foco a educação e a formação, e o segundo trata da promoção e garantia de 
direitos, tema dos capítulos 4 e 5.

As atividades voltadas à educação e à formação incluem os CEIs (antigas cre-
ches) e os centros voltados a crianças, adolescentes e jovens. Fugindo da ordem 
cronológica,8 as informações foram organizadas respeitando a pirâmide etária: 
primeiro, falaremos das creches; a seguir, dos CCAs; depois dos CJs, que são o 
resultado de um dos trabalhos pioneiros da SSM que começou em 1997 com o 
nome de Reinserção do Adolescente ao Convívio Social e Comunitário (RAS), 
posteriormente mudado para RAC (discutido em detalhes no capítulo 4). Depois, 

7 Informações relativas a 2019.
8 Ver anexo 3 para a cronologia dos diferentes serviços.
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embora tenha sido uma iniciativa bastante precoce na SSM (1991), discutiremos 
o Movimento de Alfabetização, em que o foco maior são os adultos. Terminamos 
com uma experiência que marcou sua época em termos de informação, comuni-
cação e educação no sentido latu senso: a rádio comunitária Rádio M’Boi Mirim, 
cuja antena ainda pode ser vista em cima do prédio administrativo da Sociedade. 

Os Centros de Educação Infantil
Os hoje denominados Centros de Educação Infantil começaram suas vidas como 
creches, passando a se inserir pouco a pouco na política de assistência social da Pre-
feitura Municipal de São Paulo por meio de convênios. Embora a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, de 1996, já direcionasse as creches para a área da educação, 
foi somente durante o período 2001-2004 que, na PMSP, a responsabilidade pelas 
creches foi transferida para a área da educação, com a denominação de CEI e com 
impacto considerável na orientação e formação de suas equipes. 

A primeira creche, a Sant’Ana, foi criada no Alto da Riviera em 1989, graças 
ao empenho do movimento de mulheres que atuavam nas pastorais. No início, 
o trabalho era em grande parte voluntário. Os materiais básicos eram obtidos 
por meio de doações, e os alimentos arrecadados pelas campanhas da paróquia 
e doados por comerciantes locais e moradores. O convênio com a PMSP foi 
assinado em 1990 para atender sessenta crianças de 2 a 6 anos e 11 meses. Foi 
seguida em 1994 por uma segunda creche, perto da Comunidade São Sebastião, 
com o nome de Santo Dias.

Em 1993, a creche do Jardim Fujihara estava prestes a fechar, já que a entidade 
que cuidava do serviço havia desistido de continuar. Em 1994, depois de procurar 
a Sociedade Santos Mártires para que esta assumisse o serviço, o grupo de mulheres 
da Comunidade Santo Dias, preocupado com as mães que precisavam sair para 
trabalhar, propôs assumir a demanda e abrir uma creche no salão da Igreja Santo 
Dias. Foi inaugurada em 14 de agosto de 1995, com vinte crianças e seis voluntárias 
e, em 1998, foi estabelecido o convênio com a PMSP. 

Funcionando desde julho de 2004, o Centro de Educação Infantil Luar do 
Sertão já nasceu dentro do novo modelo e nomenclatura. Foi resultado de uma 
luta da comunidade do Parque Independência, no Capão Redondo, em parceria 
com o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo e do 
Instituto de Cidadania Padre Josimo Tavares. A população da região havia feito 
um abaixo-assinado com 2 mil assinaturas e preparado um dossiê, para o qual 
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foram colhidas cem redações elaboradas por crianças, adolescentes e seus familiares 
sobre a ausência de equipamentos públicos na região. Foi seguido em 2016 pelo 
CEI Independência. 

Os processos de mudança nunca são lineares – existem avanços e retrocessos, 
parcerias e também portas fechadas. Não há nenhuma inevitabilidade no progresso, 
mas há sempre a esperança. E foi assim na Sociedade Santos Mártires em relação 
aos CEIs.

A evolução das creches e sua transformação em CEIs
É possível contar esta história e discutir a mudança de “creche” para “escola” a 
partir dos documentos e das mudanças nas políticas públicas, nas discussões sobre 
educação na infância ou nas críticas aos serviços conveniados que transmitem uma 
visão do Estado se desfazendo de serviços aos interesses do mercado (terceirizando). 
Mas, como já dissemos, nosso intuito neste livro é fazer com que estas histórias 
sejam contadas pelas pessoas que em grande parte a �zeram, razão pela qual nos 
valemos da memória de quem vivenciou a luta por creches. Eis alguns depoimentos: 

Dorinha e Maria Ramalho: Tínhamos a Sant’Ana, no Alto do Riviera, e a 
creche Santo Dias, próxima à paróquia. Lembro que no segundo domingo de 
agosto do ano de 1995 comemoramos o primeiro ano da creche Santo Dias. Foi 
junto com a comemoração do dia dos pais. […] Aí dissemos: “Vamos começar 
com as crianças daqui”. Começamos com vinte crianças. Depois disso, trinta. 
Nessa época, éramos todas voluntárias. Éramos seis nessa creche. […] Desde 
aquela época tínhamos di�culdades com a prefeitura, se saía ou não o convênio. 
Em julho de 1999, o convênio foi �rmado após cinco anos de funcionamento 
com voluntários. Nessa época, pedíamos doações de alimentos. (2013)

Madalena: Na época das creches voluntárias, saíamos e íamos conversar com 
os comerciantes da região para pedir a ajuda deles. Lembro que nós também 
nos cadastramos no Ceasa. Eu ia lá buscar aqueles alimentos que eles chamam 
de desperdício, que são aqueles que eles não utilizam. Íamos eu e um motorista 
numa Kombi até o Ceasa e lá pegávamos os alimentos. Depois, fazíamos aquele 
sopão e dávamos pras crianças. Na verdade, esse foi o nosso trabalho inicial, 
por causa da situação de desnutrição das crianças. O problema nem era de 
educação, era mais básico: era a alimentação. Precisávamos que as crianças 
estivessem alimentadas antes de auxiliarmos em sua educação. Então éramos 
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vinte mulheres e não tínhamos pratos. As crianças comiam em vasilhas de 
margarina que nós pedíamos para o pessoal da Comunidade. Isso foi aqui na 
Pároquia Santos Mártires. […] Nós começamos com esse trabalho voluntário 
e foi indo… Às vezes, lembro como se fosse hoje, pois era o nosso trabalho… 
A gente fazia com tanto carinho e bom gosto! Os lugares onde �cavam as creches 
eram da Igreja. Todas as Comunidades do padre Jaime tinham igreja em cima 
e creche embaixo ou ao lado.

[…] Foi muito difícil a construção das creches, pois lembro até de ter sido 
ameaçada de morte naquela época. Um dia depois do Jaime comprar as portas, 
invadiram a creche. Invadiram e deixaram só os batentes. Levaram oito folhas 
das portas da creche. Depois, levaram 30 sacos de cimento e 35 sacos de cal. 
Lembro do povo indo me chamar para falar: “Madalena, aconteceu isso ou 
aquilo…”. E eu dizia: “Nós temos que ir atrás das coisas”. Eu não avisei os 
padres. Fomos umas trinta pessoas na casa de quem a gente suspeitava que tinha 
roubado. […] Depois disso, passaram a me ameaçar e, por isso, fui conversar 
com a pessoa que a gente suspeitava. Eu disse: “Moro aqui, sou mãe de família, 
e você… não sei se você é bandido, pois não tenho testemunhas, mas você deveria 
proteger a nossa comunidade”. 

O problema foi que, quando fomos entrar na favela para ver onde estava o 
material da construção, a polícia entrou conosco. Se fosse apenas o pessoal da 
comunidade, não teria mais problemas, mas como a polícia estava junto, um 
con�ito foi criado. Eles acharam que nós tínhamos chamado a polícia, e não 
tínhamos. Vimos aquela multidão de gente da comunidade… Daí fui conversar 
com o suspeito. Ele estava com um revólver na mão. […] Eu disse: “Eu moro 
aqui, não posso me mudar, e nós precisamos conversar. Eu já te vi nos bazares 
da Comunidade, nas festas que nós fazemos, nas quermesses. Em todos os eventos 
que fazemos você está lá, cara! E agora, você vai destruir isso? Você tinha é que 
nos ajudar. Você tinha que nos proteger”. Então acabou ali. Ele disse: “Eu não 
tinha pensado nisso”. Mesmo assim, depois de um mês e de várias passagens, ele 
foi assassinado. (2013) 

O contexto das creches na região de M’Boi Mirim
Madalena: Hoje, como estou na Subprefeitura de M’Boi Mirim, posso acom-
panhar as creches, pois temos uma demanda enorme por creche aqui na região. 
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Como não vamos conseguir construir todas as creches para lidar com a demanda, 
o subprefeito9 pediu para que eu acompanhasse as organizações, as entidades, 
e �zesse o trabalho com os convênios. […] Existe toda uma burocracia. Como 
agravante, aqui existem muitas áreas de mananciais. O pessoal não tem escritura. 
Planta de casa, nem pensar… Daí, eu estou fazendo esse acompanhamento. 
Estamos com três creches para o lançamento: uma no Jardim São Luís, para 210 
crianças, mas a demanda é de 838… Outra no Jardim Nakamura, para 210, e 
o mesmo problema da demanda. Por último, uma creche no Jardim Vera Cruz. 
Todas conveniadas. Temos ainda demanda para a região do Parque Bologna, 
que é um lugar muito carente do Jardim Ângela. (2013) 

Regina: Para tudo precisamos negociar, ou seja, convence daqui e dali, buscando 
sempre equilíbrio entre as partes. Com isso, temos conquistado boas coisas com 
a educação aqui na região. Hoje, por exemplo, quando vi pelo site do Terra que 
as professoras estavam na avenida Paulista, acredito que precisamos lutar por 
uma equidade entre a rede direta e a rede indireta (conveniada) para as creches 
na cidade de São Paulo. Isso porque, de fato, a rede direta tem trinta horas, e 
as nossas meninas por aqui trabalham quarenta horas. Em termos de salário é 
um disparate; de um lado, os pro�ssionais da rede direta têm todos os benefícios; 
por outro lado, os das conveniadas não têm. En�m, existem muitos problemas, 
mas eu gosto do trabalho das creches. (2013)

A Secretaria de Educação e as dificuldades para a inclusão 
de educadoras

Pe. Jaime: Naquela época, as educadoras das creches ganhavam menos de seis-
centos reais. Com esse salário não dava para gastar trezentos reais de mensalidade 
mais transporte para estudar na Unisa [Universidade de Santo Amaro]. Então 
pensamos que teríamos que despedir todas as educadoras das nossas creches, 
porque com a nova lei de 2002 ou 2003 o prazo para conclusão da graduação 
era até 2006 – ou 2008 ou 2009, não lembro direito. Como sair dessa? Tivemos 
sorte de conseguir a faculdade de Uniararas, de ensino à distância da cidade 
de Araras, para a qual cedemos o espaço. Após a formação dos monitores, eles 

9 Entrevista realizada em 2013, quando a estrutura administrativa da PMSP, na gestão do Haddad, 
ainda englobava 32 subprefeituras. Na gestão Dória, a denominação foi alterada para Prefeituras 
Regionais, retornando à nomenclatura anterior na gestão Covas.
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cobravam apenas noventa reais por aluno ou aluna. Este sim, um preço acessível 
para o pessoal daqui. 

Para além das creches: os Centros para Crianças e 
Adolescentes 

Madalena: Aí falei com o irmão Nicolau:10 “As crianças vão para a escola e 
depois não têm para onde ir”. Foi aí que criamos o primeiro núcleo socioeduca-
tivo que �cava ao lado da creche. Fizemos um projeto para quando as crianças 
saíssem da escola, para que pudessem �car nesse núcleo. 

[…] Eu tinha um trabalho numa escola estadual. […] Foi onde estudei; na 
verdade, ajudei na luta pela construção dessa escola e depois virei aluna. Então, 
num dia em que cheguei por lá, havia uns dez jovens cabulando aula. Eles 
estavam no pátio da escola. Fui até eles e falei: “Vou cabular também”. Eles 
disseram: “Você não pode”. E eu: “Vou, sim, pois se vocês têm direito, eu tam-
bém tenho”. Naquele dia, eu descobri coisas maravilhosas, pois aqueles jovens 
não deixavam ninguém estudar. Eles infernizavam a vida dos professores. Eles 
também eram jovens que sabiam capoeira, street dance… […] Então fui falar 
com a professora e com a diretora da escola, pois nós tínhamos que fazer alguma 
coisa por eles. Eu falei para diretora: “Precisamos resolver isso”. Ela respondeu: 
“Não farei nada”. Acabei por �car empolgada e chamei todos os professores 
para uma reunião. Falei para eles: “Olha, a partir de agora, vamos fazer um 
trabalho aos �nais de semana”. O pessoal respondeu: “Você está louca!”. Pois eu 
fui lá e avisei os meninos: “Vocês não gostam de dançar? Pois eu também gosto”.

[…] Nós iniciamos um trabalho na escola como voluntários aos �nais de semana. 
Eles eram aqueles que quebravam toda a escola, sabe assim? Pixavam as coisas, 
quebravam as janelas. Daí eu falei: “Vamos também cuidar da escola”. Aí a 
diretora falou comigo: “Se você quiser cuidar, então assume e a escola é toda 
sua”. […] E esses meninos, isso é muito grati�cante… Pois esses meninos que 
cabulavam as aulas, bom, cheguei a ir até a casa de cada um para perguntar os 
motivos daquele comportamento. Eles respondiam: “Olha, Madalena, alguns 
não têm jeito, não. Muitos de nós, nossos amigos, já estão no cemitério São Luís. 

10 Irmão Nicolau Keller, missionário da Congregação do Verbo Divino e responsável, entre outras 
atividades, pela construção do Centro São José na Riviera (ver capítulo 6).
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E nós vamos parar lá um dia”. Eu dizia: “Vocês não vão!”. Tinha um aluno, o 
Fernando, que repetiu quatro vezes. Eu disse para ele: “Fernando, um dia eu 
vou ser sua madrinha de faculdade, porque você vai voltar para escola e não vai 
sair de lá”. E ele voltou e foi o coordenador de street dance, dava aulas, chegamos 
a ter 450 jovens durante os �nais de semana na escola. (2013) 

Regina: Em 1988, já começamos com as creches. Na época, todas éramos 
voluntárias. Depois disso veio o antigo Orientação Socioeducativa do Menor, 
Osem, que voltou a ser CCA. Era um trabalho para crianças e adolescentes da 
Proteção Básica na Assistência Social. E o que essa sigla nos lembra? Febem! […] 
Então, na década de 1980, tinha muito essa ideia da Fundação do Bem-Estar 
do Menor, e aí havia muito preconceito com esse tipo de serviço por aqui. Eu 
mesma nunca participei de uma Osem, talvez porque houvesse medo por parte 
da minha mãe em me inscrever. Existia muito preconceito. Falava-se na época: 
“Se uma criança foi parar numa Osem é porque ela quase chegou à Febem!”. 

Na verdade, o trabalho que a Osem realizava parecia muito com o que hoje 
fazemos nos CCAs, ou seja, acolher a criança e o adolescente enquanto os pais 
trabalham, ofertando atividades socioeducativas. […] O Jaime sempre nos 
conta: “A mãe acaba �cando com a criança pequena, mas quando ela cresce 
mais um pouco já sabe se virar sozinha – então, aí é que a Santos Mártires 
abriu os seus trabalhos para crianças e adolescentes”. Como no caso da Osem, 
pois surgiu a Osem no Nakamura. Aí foram surgindo outros serviços. […] Para 
o Jaime, precisamos sempre ocupar os espaços que estão ociosos. Até hoje ele diz: 
“Regina, vem no Fórum, pois vamos pensar alguma coisa juntos, pois naquele 
lugar tem um espaço… assim… E será que não dá para fazer algo para aquela 
comunidade?”. (2013)

O primeiro CCA, do Alto da Riviera, surgiu a partir da demanda da Creche 
Sant’Ana, onde, de acordo com os termos do convênio municipal, as crianças só 
podiam permanecer até completarem 6 anos de idade. Depois que atingiam a idade 
máxima permitida, não havia para onde ir. O centro iniciou suas atividades no 
mesmo espaço físico da creche, mas, em 1998, com o apoio do irmão Nicolau e o 
esforço da Comunidade, foram construídas novas salas para atendimento voluntário 
de crianças com idade de 6 a 12 anos, que viviam sozinhas em casa ou na rua, em 
situação de vulnerabilidade social. Assim, em fevereiro de 1999, após oito meses 
de experiência atendendo trinta crianças, foi feita uma parceria com a Prefeitura 
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de São Paulo, no âmbito do programa chamado Centro para Juventude (de 6 a 12 
anos), o que possibilitou a ampliação do atendimento para sessenta crianças. Em 
2003, a nomenclatura passou a Núcleo Socioeducativo e, mais tarde, para a atual 
denominação: Centro para Crianças e Adolescentes. O Centro do Alto da Riviera 
atende diariamente 120 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O segundo CCA 
é o São José, no Jardim Nakamura, que surgiu em 1993 a partir de um convênio 
com a Secretaria Municipal de Assistência Social para o atendimento de sessenta 
crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos de idade. 

Em quase todos os casos (creches, CEIs, CCAs e depois Centros para Juventude), 
as atividades começaram a partir das Comunidades e com longos períodos em que 
foram sustentadas voluntariamente. O terceiro CCA, o Nossa Senhora de Fátima, 
que iniciou em 2001, não era diferente. Conscientes da necessidade de um local 
para que crianças de 6 a 12 anos permanecessem após o período escolar enquanto 
as mães trabalhavam, um grupo de cinco pessoas da Comunidade, ligadas à Pas-
toral da Criança, juntamente com a Sociedade Santos Mártires, aceitou o desa�o 
e começou as atividades utilizando os salões da igreja. O trabalho teve início com 
estágios de aprendizagem nos Centros já existentes na Sociedade Santos Mártires e 
por meio de visitas às famílias inscritas. Houve algumas di�culdades iniciais, pois 
o trabalho era realizado de forma voluntária e mantido por doações. Esse quadro 
se manteve até abril do mesmo ano, quando, por meio de um convênio com a 
Secretaria de Assistência Social do Município de São Paulo, todos os funcionários 
foram registrados e passou-se a atender sessenta crianças.

Devido às mudanças internas nas orientações da Secretaria de Assistência Social 
e as modi�cações na tipi�cação das atividades da Assistência no país, os nomes dos 
programas e serviços foram mudando ao longo do tempo. Por exemplo, conforme 
mencionado, no início as atividades para crianças e adolescentes eram chamadas de 
Centro para Juventude. Passaram a ser denominados como Espaço Gente Jovem, 
depois Núcleo Socioeducativo e, atualmente, Centro para Criança e Adolescente. 
O que não mudou ao longo do tempo foi a força de vontade da equipe de cola-
boradores da SSM, que só aumentou. 

O quarto CCA, o Riviera, era gerenciado por outra entidade, que enfrentou 
uma série de di�culdades, incluindo �nanceiras. Por solicitação da Secretaria de 
Assistência Social da PMSP, o serviço foi assumido pela Sociedade Santos Mártires 
em 2002 e, hoje, faz parte das atividades do complexo Centro São José. Atende 
atualmente 210 crianças e adolescentes.
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Os Centros para Juventude
O caminho para os Centros para Juventude seguiu uma dinâmica diferente dos 
Centros para Crianças e Adolescentes mesmo que o nome �zesse parte da história 
dos CCA. Aqui, tem a ver em parte à discussão internacional sobre juventude que 
transformou a lógica da distinção biológica de criança e adolescente em discussão 
psicossocial e elevou a idade da transição para a vida adulta para além das idades 
�xadas em lei. Nesse processo, a juventude virou uma nova referência para a segunda 
parte da adolescência e o início da vida adulta. Por exemplo, hoje a discussão sobre 
os índices altos de mortalidade violenta nas periferias é expressado em relação aos 
jovens, pretos e pobres. As nomenclaturas usadas pela Assistência Social buscam 
acompanhar e também contribuir para essa identi�cação de vulnerabilidades, mas 
o resultado as vezes é confuso. Na especi�cidade de Jardim Ângela e a SSM, os 
Centros para Juventude são consequências também de uma experiência muito im-
portante de engajamento com jovens em situação de vulnerabilidade e em con�ito 
com a lei, incluindo jovens cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto 
(o projeto RAC), que será discutida no capítulo 4.

Hoje, o CJ é uma unidade de acolhimento e formação de jovens e se dá, 
sobretudo, por meio da promoção de acesso a atividades culturais, desportivas 
e socioeducacionais. Atualmente, há discussões no âmbito do município de São 
Paulo sobre a idade máxima para as atividades e os limites de sua atuação no campo 
pro�ssional. Com o fechamento do RAC em 2008, permanecendo na Assistência 
Social somente a parte de acompanhamento dos jovens de medidas socioeducativas, 
cessaram as atividades educativas, de debates e pro�ssionalizantes. Estas foram 
transformadas em três Centros para Juventude: na Riviera (no Centro São José), 
no Ranieri e no Kagohara. Em 2019, o Centro para Juventude Ranieri foi fechado.

Regina: Os Centros para a Juventude são três: CJ Kagohara, CJ Ranieri e CJ 
Riviera (que está dentro do Centro São José). Nós valorizamos muito, por um 
lado, a autonomia dos gerentes dos CCAs e CJs; por outro, sempre indicamos 
o trabalho em equipe dos gerentes com os coordenadores dos serviços. Então, lá 
no Riviera (Centro São José), temos dois coordenadores: eu e o Osni. Ou seja, 
tentamos pensar os CCAs juntos, assim como os CJs devem pensar em conjunto 
as questões voltadas à juventude. […] Importante dizer que os cursos foram 
adaptações do antigo RAC – na verdade, ampliamos o RAC e adotamos o modelo 
dos Centros de Juventude. (2013)
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O público alvo dos Centros para Juventude 
Ângela: Os Centros para Juventude atendem jovens de 15 a 23 anos e 11 meses 
com o�cinas. No meu caso, no CJ Ranieri, temos duas o�cinas: cabeleireiro e 
informática. Nós atendemos 120 jovens, porém não conseguimos chegar nessa 
quantidade até o �nal dos cursos, porque muitas vezes eles arrumam algum 
emprego. Eles entram e logo arrumam emprego. Outros deixam os cursos por 
estudarem à noite e, por isso, não conseguem acordar muito cedo. Outros, ainda, 
porque moram muito longe e não conseguem pagar a condução para chegar lá. 
Estamos tentando acrescentar aos CJs alguma bolsa ou auxílio, pois precisamos 
de maior participação dos jovens. Não que eles não sejam participativos ou en-
volvidos, pelo contrário; ontem, por exemplo, tivemos o balaio cultural, �zemos 
atividades de teatro com grupos, dança, en�m, os que estão participando são 
bem envolvidos. Fazemos pan�etos para a divulgação e distribuímos nas escolas, 
nos comércios, mas nada melhor do que a divulgação boca a boca. O jovem que 
participou fala para o vizinho, familiares, en�m, eles acabam nos procurando. 

[…] É uma população muito carente. É o grupo do fundão do Jardim Ângela, 
no qual não existem projetos sociais para jovens. Eu defendo muito a continui-
dade de um CJ lá no fundão, mesmo tendo muitas di�culdades, às vezes até a 
demanda é pouca. Eu acredito que isso se deve aos poucos recursos dos jovens, 
que querem, mas não conseguem se manter por conta do valor do transporte. 
Temos os Programas de Transferência de Renda que são da prefeitura, inclusive 
nós cadastramos alguns jovens por lá. É uma bolsa de oitenta reais, o que já 
ajudaria os jovens, porém emperra na burocracia, pois mandamos o cadastro para 
eles, e eles precisam dar o retorno para a família, o que não está acontecendo. 
[…] Nós atendemos todos os tipos de jovens. Atendemos até aquele que tem mãe, 
pai, com diferentes tipos de renda. Nós não selecionamos. Quem está interessado 
pode participar. Temos a limitação da faixa etária que é de 15 a 23 anos e 11 
meses, mas é claro que chegam pessoas de 30, 40, 50 querendo fazer curso de 
cabeleireiro; ou meninos de 12 ou 13 anos que não querem �car mais no CCA 
e querem fazer um curso diferenciado. (2013) 

Organização e funcionamento dos Centros para Juventude
Ângela: As o�cinas acontecem em dois períodos, de segunda a sexta-feira, sendo 
na parte da manhã, das 8 às 12 horas, e, no período da tarde, das 13h50 às 
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16h50. Então, servimos café da manhã, almoço e lanche da tarde. Por exemplo: 
o grupo da manhã toma café, faz o�cina de cidadania e algum curso. Almoça e 
vai embora; o grupo da tarde entra e almoça, faz o�cina de cidadania e algum 
curso, depois toma o café da tarde. Essa é a rotina dos três CJs aqui da Socie-
dade Santos Mártires. […] Eu digo que é um prédio de quatro partes. Temos a 
secretaria lá embaixo; na segunda, o salão grande e a cozinha; na terceira, nós 
temos as o�cinas diretas de cabeleireiro e cidadania: e, na quarta parte, o curso 
de informática. Pensem, agora, nas escadas. Pagamos aluguel, mas isso vem da 
prefeitura, pois está dentro do convênio. (2013) 

Desafios: os convênios entre os Centros para Juventude e a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ângela: Nós somos conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, da Prefeitura de São Paulo, e estamos renovando o 
convênio nesse �nal de ano de 2013, pois precisamos, de acordo com a portaria, 
reduzir o quadro de pro�ssionais. Atualmente, contamos com dois o�cineiros ou 
técnicos especializados, mas precisamos reduzir para um. Isso se deve ao número 
de adolescentes atendidos (sessenta jovens pela manhã e sessenta jovens pela tarde). 
Além dos o�cineiros, contamos com um orientador socioeducativo que trabalha 
temas que achamos importantes de serem trabalhados, como as questões sobre 
cidadania, direitos, deveres, famílias, drogas etc. Isso é muito complicado. […] 
Na cidade de São Paulo está sendo feita uma discussão sobre os CJs, porque 
está �cando cada vez mais difícil, principalmente por causa dessa mudança no 
quadro de funcionários. Precisamos de um atendimento de qualidade! Com essa 
mudança, precisaremos escolher entre o educador ou educadora de informática 
ou o cabeleireiro. E como faço isso? (2013) 

Outros desafios: a invisibilidade da população jovem
Ângela: O Hospital do M’Boi Mirim foi uma conquista. As bases comunitárias 
[de policiamento comunitário; ver capítulo 7] foram uma conquista por aqui. 
Temos outras organizações sociais, além da Sociedade Santos Mártires. […] 
É claro, temos outros graves problemas. Muitos dos jovens da minha época hoje 
estão presos. Muitos se envolveram com o trá�co, não dá para dizer que isso não 
existe. […] O maior problema está com os jovens que não concluíram o ensino 
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médio. […] Temos problemas associados ao preconceito, por morar no Jardim 
Ângela. Alguns jovens sentem isso, pois comentam conosco. Mas o que percebo é 
que a di�culdade maior é o fato de não concluírem os estudos. E, se não terminam 
o ensino médio, o acesso aos empregos diminui. Até temos acesso à Etec ao lado do 
CEU Guarapiranga, mas o que percebemos é que os jovens daqui, devido ao pro-
cesso seletivo, não conseguem entrar. Eles não conseguem aprovação nas provas.11

[…] É muito grati�cante, porque existem jovens que passam pelos CJs e retornam 
para falar que estão trabalhando. Eles nos agradecem. Outros falam que, quando 
estavam aqui, não gostavam das atividades de cidadania, das dinâmicas, mas, 
quando passam por algum teste seletivo, percebem que aquilo cai nos testes. 
Eles voltam e dizem: “Sabem aquela dinâmica de que eu não gostava? Caiu!”. 
Isso é bacana, isso é muito legal. Às vezes, retornam para tomar um café ou 
almoçar. (2013) 

Paulo Freire e o Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos 
A gestão de Luiza Erundina na PMSP, de 1989 a 1993, levou o educador Paulo 
Freire para a Secretaria de Educação, e com ele foram criados novos esforços para 
lidar com os desa�os de alfabetização de um segmento da população, incluindo 
jovens e adultos, em grande parte excluída de um mundo permeado de documentos, 
formulários e informações escritas. Pais e mães de crianças e jovens atendidos na 
Sociedade Santos Mártires �zeram a proposta de criar salas de alfabetização, porque 
eles – os pais e as mães – estavam com di�culdade de conseguir emprego. Foram 
montadas diversas salas de aula do Mova, iniciando uma atividade que continua 
até hoje e atende aproximadamente 250 adultos regularmente, em por volta de 
dez salas pela região (os números �utuaram ao longo do tempo).

Maria Ramalho: Eu entrei em 1987 com as pastorais […] e, junto com o 
padre Jaime e a irmã Anete, que já trabalhava com a alfabetização de jovens e 
adultos no Embu das Artes, decidimos montar um grupo de alfabetização por 
aqui. Começamos com apenas uma sala. Então padre Jaime pediu para que eu 
acompanhasse a Anete e assim pudesse auxiliá-la. Nós montamos umas 23 salas 
de alfabetização para jovens e adultos. Isso foi na época da prefeita Erundina. 

11 Essa Etec foi considerada entre as melhores escolas de ensino médio no Estado de São Paulo em 
2019, mas são raros os alunos e as alunas da região que conseguem passar no seu exame de seleção.
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Eu me lembro da gente ir conversar na Secretaria de Educação para a aprovação 
do projeto do Mova. […] Em 1989, a irmã Anete saiu e, em 1990, houve a 
aprovação do projeto Mova na cidade de São Paulo. Lembro-me de que, en-
quanto a Anete estava por aqui, ela nos assessorou, e eu acompanhava as salas 
de aula com ela. Ela tinha carro, então nós fazíamos visitas nas salas e, quando 
o Mova foi aprovado, precisávamos de alguém para coordená-lo. Ficamos, eu e 
Arlene, na coordenação dos grupos de alfabetização de jovens e adultos aqui na 
Paróquia. E assim continuamos até hoje. (2013) 

Regina: O Mova é lindo! Desde sempre, pois teve o Mobral desde a época da 
Erundina. E lembro que na gestão da Marta houve um grande �nanciamento; 
depois, na era Serra e Kassab sofremos muito, porém virou política pública e 
continua �rme e forte aqui na Sociedade Santos Mártires. Atualmente, temos 
sete salas espalhadas pelo território da Subprefeitura de M’Boi Mirim. Só aqui 
na sede da Sociedade Santos Mártires contamos com quatro salas. 

[…] Mova é interessante porque tem esse vínculo com a comunidade local, 
pois se a comunidade oferece o espaço e temos uma professora com doze alunos, 
nós podemos começar! Hoje, está um pouco difícil, principalmente pelo olhar 
da supervisão, porque se tivermos onze alunos em sala de aula não recebe-
remos a verba daquele mês. Tem que ter doze, senão eles desconsideram. Isso 
é trágico! A Sônia, que é coordenadora do Mova, é ótima. Ela falou sobre 
essa questão com o secretário: “Olha, Secretário, é engraçado, pois a gente 
antes de ter convênio era parceiro e, depois, nós nos tornamos inimigos. Veja 
a situação de um professor que chega numa sala com inúmeras di�culdades 
de transporte, inclusive com toque de recolher na comunidade. Ele tem que 
agradecer a Deus que tem onze alunos por ali”. O supervisor não pergunta 
para a professora: “O que aconteceu, por que alguns faltaram?” Ele simples-
mente registra a ausência e não recebemos. Temos uma sala de idosos e, no 
inverno, é mais difícil eles saírem de casa. Outro dia, a Sônia me disse que 
até comprou uma briga, pois ela dizia a alguém: “Você já foi do Mova. Você 
sabe como funciona. Precisamos valorizar os alunos”. É preciso mudar esse 
olhar. Por isso estamos na luta, tentando sensibilizar os grupos. Quem sabe 
um dia não precisaremos mais do Mova? (2013)

Sônia: Eu vim para o Mova em 2006. Nessa época, eu pude caminhar junto 
com a Maria Ramalho, a Mara, a Guiomar, a Avair, a Cláudia. Um momento 
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de transição. Hoje nós estamos caminhando com sete núcleos e sete educadoras 
do Mova; temos aqui na sede a Sônia, a Regina e quatro salas; no Parque In-
dependência, duas salas; no Santa Lúcia, uma sala; no Nakamura, uma sala; 
no Alto do Riviera, uma sala; na Comunidade Santo Dias, mais uma. Total 
de dez salas e com mínimo de vinte alunos ou alunas por turma. Você fala em 
educação e automaticamente pensamos em letras – as letrinhas que caem. Porém 
o Mova vai além. O Mova chega para pessoas que têm outras necessidades; eu 
diria até que são necessidades anteriores ao processo de alfabetização, como, por 
exemplo, a fome e a moradia. Às vezes, aquelas pessoas estão em situações muito 
difíceis de vida e sobrevivência. […] É preciso caminhar junto, os problemas e 
a família, violência, desemprego etc. Têm os encaminhamentos para crianças e 
adolescentes, mulheres, isto é, um aluno ou aluna nossos já passaram por outros 
serviços da Sociedade Santos Mártires.

[…] Mas o conhecimento da vida é o mais importante, não é? Então eles trazem 
suas experiências de vida e também o sonho: “Eu quero aprender a ler” “Eu 
quero melhorar minha posição no trabalho”. Ah… Existe também um lamento 
sobre o que lhes foi tirado no tempo ideal. Por exemplo: “Eu não pude estudar 
quando criança”, “Eu tinha que trabalhar”, “Meus pais não me deixavam ir 
para a escola”. Mas, junto a isso, pensamos no esforço e na luta para conquistar 
o que acontece a cada dia.

[…] O Mova, assim como os demais serviços da Sociedade Santos Mártires, tem 
origem na necessidade das pessoas, por exemplo, as crianças precisam de creche, 
e as mães com o Mova podem também melhorar suas condições no trabalho. 
É assim que os trabalhos vão sendo construídos, para responderem às necessidades 
das pessoas e da população da região. Temos o exemplo de mulheres que eram 
domésticas e, pelo fato de não saberem escrever, deixavam os produtos vazios 
para que as patroas pudessem comprá-los. São muitos os casos. […] É através 
desse conhecimento que vai nascendo em mim o sentimento de cidadania, não é? 
Direitos e deveres. A partir desse conhecimento das palavras é possível tornar as 
pessoas mais críticas, porque às vezes até as palavras podem nos enganar, não é? 
No Mova, nós sempre participamos das caminhadas, das campanhas, das festas 
e comemorações. Hoje, fazemos uma campanha de prevenção da dengue e, ao 
mesmo tempo, podemos falar sobre a coleta seletiva e reciclagem. Estamos aqui, 
buscando uma vida melhor, uma moradia digna, um salário melhor, condições 
de vida mais adequadas para as pessoas que vivem na comunidade.
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[…] O Mova vem de movimento, é o movimento de alfabetização de jovens e 
adultos. Se não o enxergarmos como movimento, que não para, não é estanque, 
perderemos o melhor dele. Nós precisamos propor um ritmo único para cada aluno 
ou aluna. É muito bonito. Teve um dia em que um senhor me disse: “Entendi!”. 
Estávamos falando do ciclo da água, e ele disse: “Professora, é por isso que não 
chove no sertão; porque lá não temos rios – então não há como formar chuva”. 
E ele complementou: “E o pai não sabe disso”. Isso é uma descoberta para eles. 
[…] Tão simples, mas tão grandioso. (2015)

Entrevistadores: Como o público é selecionado? 

Sônia: Nós temos uma parceria com a PMSP, e na portaria há um aviso: o 
jovem de 14 ou 15 anos pode entrar no Mova e sempre será bem-vindo por 
aqui. Desde aquelas pessoas que nunca participaram da escola ou pessoas que 
em algum momento desistiram ou foram obrigadas a deixar as salas de aula. 
Existem pessoas que chegam até sem documentos de identi�cação. Eles �cam 
até saber construir uma frase, as quatros operações básicas, en�m, são conhe-
cimentos referentes até a quarta série ou quinto ano do ensino fundamental. 
Depois disso, encaminhamos para outras escolas aqui do Jardim Ângela – como 
a Mário Marques – e ali ele será avaliado e depois pode continuar os estudos 
e chegar à universidade. Como já aconteceu por aqui. Temos mulheres que se 
formaram para professora, enfermeira etc. Para as pessoas de mais idade, que 
por vezes nem vão avançar para outros níveis de escolarização, percebo que o 
mais importante é o fato de estar aqui. Tem a ver com as relações com os demais 
alunos e alunas, pertencer a um grupo. É uma motivação para se arrumar, vir 
para a sala de aula, sair de casa… É muito bonito.

[…] Nós temos também pessoas que estão no Caps; elas vêm partilhar esse mundo 
conosco. São pessoas que não vão ter lugar numa sala de aula regular, porém 
aqui no Mova haverá sempre um lugar para elas. Nós buscamos alternativas 
com atividades de artesanato, pintura, en�m, incluímos essas pessoas para o 
convívio com o grupo. […] E, apesar de termos duas turmas no período da 
tarde, a maioria delas ocorre no período noturno. Por quê? A diferença do Mova 
é que o aluno ou aluna é acolhido independentemente do tempo de matrícula 
e do horário de entrada e saída das aulas. Quando podem, eles chegam. Nós 
abrimos o espaço para aqueles que chegam e, por inúmeros motivos da vida, 
chegam atrasados ou �cam afastados por motivos outros.
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Eles chegam por encaminhamento dos outros serviços da Sociedade Santos Már-
tires; chegam pela paróquia ou até entre eles, pois conversam com os vizinhos e 
parentes e convidam para participar das aulas. Boca a boca, testemunho. Acho 
que o mais importante é o nosso acolhimento, porque além de terem os direitos 
violados, eles chegam muitas vezes envergonhados. Além de inúmeros preconceitos 
relacionados ao fato de, por exemplo, uma pessoa idosa retornar aos estudos. Por 
exemplo, o seu Antônio me disse que já escutou frases do tipo: “Lá vai o bebê 
estudar; a criança está indo estudar”. Por isso digo que precisamos trabalhar 
com esse lado emocional dos nossos educandos e educandas. Força de vontade 
e coragem são sentimentos fundamentais para enfrentar esses preconceitos que 
vêm de toda a sociedade. (2015)

Desafios do Mova
Sônia: O salário das nossas educadoras não dá nem para comparar com os salá-
rios da educação pública ou da privada. Fazemos um trabalho com muito esforço 
e luta. O nosso desejo é fazer parte disso, construir um mundo melhor, tornar 
a vida das pessoas melhor. Geralmente, as educadoras entram por incentivo e 
desejo de mudança da sociedade. Nós queremos que elas se desenvolvam em suas 
trajetórias, incentivamos que continuem seus estudos, façam faculdade etc. Não 
é uma imposição, mas sempre incentivamos o crescimento pessoal e pro�ssional 
de todos que passam pelo Mova. Temos educadoras aqui com mais de treze anos 
de casa, e daí você vai falar que é por dinheiro? Não, não é. É necessário muito 
amor e encanto pela prática, pela causa por que lutamos. Mova é movimento! 
Cuidamos e nos desenvolvemos juntos – fazemos reuniões pedagógicas semanais 
e encontros mensais com os demais serviços da Sociedade Santos Mártires.

[…] Em São Paulo tivemos o Mobral; tivemos inúmeras iniciativas voltadas aos 
processos de alfabetização para jovens e adultos, principalmente contando com 
o apoio das pastorais e das comunidades eclesiais de base. Em 1989, entramos 
com o Mova, sempre tendo Paulo Freire como referência. Mas, como em todas 
as políticas, sofremos com a oscilação entre partidos políticos na prefeitura da 
cidade de São Paulo. […] Temos um problema geral que é o fato da PMSP 
não trabalhar com famílias, trabalham com números e com a população. Já o 
Mova, não; nós trabalhamos com pessoas; pessoas com suas particularidades. 
Essa é a diferença! Precisamos encaminhar para outros serviços adolescentes e 
adultos que são vítimas de violência, usuários do Caps etc. Existe uma parceria 
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entre os serviços de assistência e saúde, em especial aqui na Sociedade Santos 
Mártires. (2015) 

A experiência com a Rádio M’Boi Mirim
Formação e educação não ocorrem apenas em salas de aula. A circulação de infor-
mações também é fundamental, e a experiência da Rádio M’Boi Mirim é mais uma 
ação potencialmente inovadora que deixou um gosto amargo na boca de muita 
gente. Vejamos a história dessa rádio comunitária.

Entrevistadores: Não sabíamos nada sobre a Rádio M’Boi Mirim até que 
a Regina Paixão contou sobre como ela se envolveu com a Sociedade Santos 
Mártires – isso é um pouco de segredo?

Pe. Eduardo: [Risos] Não sou bom de datas, mas foi por volta de 1996, creio, 
que �zemos a rádio, embora antes já tivessemos discutido sobre ela. Tratava-se 
de um problema de comunicação aqui na localidade: ninguém sabia o que 
acontecia por aqui – se a M’Boi estava travada com carros parados de ponta 
a ponta e seria melhor ir via Capão ou se a clínica estava funcionando. Não 
havia como informar a população da área: ela estava abandonada. A Rádio 
Bandeirantes focalizava o centro da cidade, mas nunca falava do Jardim Ân-
gela, a não ser pelas notícias ruins, como os assassinatos. Então, pensamos que 
deveríamos começar uma rádio comunitária. Claro, para conseguir permissão 
levaria anos e anos, porque naquela época ninguém estava conseguindo permis-
são para rádios comunitárias – especialmente porque tínhamos RNE [Registro 
Nacional de Estrangeiros], então, nem poderíamos solicitar em nossos próprios 
nomes. Então dissemos: “Vamos tentar sem permissão”. Mas também entramos 
com solictação formal, com todos os documentos exigidos, e a rádio se tornou 
um instrumento importante. Dávamos as notícias locais. Por exemplo, alguém 
ligava lá de baixo, da rua Guido Caloi, avisando que tudo estava “ok” e nós 
colocávamos no ar. Não era complicado: um pequeno transmissor e uma mesa 
para os microfones, e todos os políticos e demais pessoas vinham falar. Durante 
as eleições, entrevistávamos todos os candidatos, dávamos espaço para eles. 
Alcançávamos 27% da população local e começamos a incomodar os grandes. 
Então fomos visitados pela Polícia Federal, que con�scou tudo e levou embora. 
Foi muito doloroso, porque havíamos construído muita coisa: avisos de festas, 
entrevistas com grupos locais, entrevistas sobre os diferentes eventos. Portanto 
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era muito em prol da localidade. Alcançávamos o Alto da Riviera, Nakamura, 
Ranieri – ainda dá para ver a antena no topo deste edifício. (2013)

Entrevistadores: Você pensou em dar continuidade com outras formas de 
comunicação? 

Pe. Eduardo: Que opções tínhamos? A palavra escrita? O nível de alfabetiza-
ção na época era muito baixo. A internet não era uma opção – ninguém tinha 
internet na época, nem nós mesmos. Foi algo que tentamos; funcionou, mas as 
forças eram contrárias – portanto vamos em frente…

Regina: Eu sempre fui da Igreja, mas o envolvimento com a Paróquia Santos 
Mártires foi em 1996, quando o padre Eduardo, que era o presidente da Socie-
dade Santos Mártires, me convidou para atuar na rádio comunitária de M’Boi 
Mirim. O objetivo era atender à comunidade da Paróquia Santos Mártires 
com a rádio comunitária. Tínhamos muito envolvimento, �zemos várias festas 
na comunidade. Porém havia uma legislação das rádios comunitárias: eis o 
nosso problema […] um belo dia a Polícia Federal passou por aqui. Foram 
denúncias de comerciantes e tudo o mais. E daí a rádio fechou um ano e meio 
ou dois anos depois. 

Fechou e estávamos apenas eu e a secretária. Eu havia acabado de almoçar, e 
a Paula me disse: “Regina, desce!”. Pensei comigo: “O negócio deve ser sério!”. 
Chegando lá, os policiais, com aquelas armas enormes, falaram para mim: 
“Não, a gente está vendo que é uma rádio comunitária, e vocês têm aqui a 
lista da comunidade, porém nós temos que cumprir a legislação”. E a rádio foi 
fechada, en�m, tudo apreendido. Nós �camos muito decepcionados e tínhamos 
um advogado acompanhando. E aí? Foi assim que eu entrei na Sociedade 
Santos Mártires. […] Eu estava na rádio comunitária, que tem esse complexo 
paróquia/comunidade, como vocês podem perceber. E o Joel, que era o meu an-
tecessor, estava se formando em psicologia e queria sair da administração. Pelas 
indicações, pelo desempenho, me convidaram para auxiliar na administração. 
E é nela que estou até hoje. (2013) 

Entrevistadores: Vocês nunca pensaram em retomar a ideia?

Regina: Você sabe que a mídia é um desa�o, ainda mais quando pensamos 
na concorrência com demais rádios e TVs de todo o país. A gente, naquele mo-



Atividades de educação e formação   |  55

mento, não quis enfrentar essa briga por questões da legislação, pois sabíamos 
que iríamos perder. Foi por denúncia de comerciantes, brigas entre eles. Mas o 
Jaime sempre fala: “Nós precisamos resgatar a rádio!”. Bom, custa caro também.

Entrevistradores: Heliópolis tem uma rádio comunitária?

Regina: Sim. Tem uma interna e que é bem mais focada. Ou seja, a rádio 
atende somente à comunidade de Heliópolis. Lembro de quando fomos para 
Brasília e pensávamos: “Parece o mesmo problema do SUS ou Suas”. A�nal, 
pensar o país é ótimo, mas na verdade existem frequências que só funcionam em 
lugares especí�cos, como na Bahia, que é uma reta – frequência limpa. Já em 
São Paulo, eu estou aqui na minha casa e não podia ouvir a rádio daqui, pois 
temos muitos morros. No Rio de Janeiro, nem se fala. E daí, mexer com isso… 
Tudo emperra, pois, se vai mexer com a rede Globo e as demais emissoras... Eles 
não querem que você funcione. Então optamos por nos afastar dessa briga. Isso 
já faz um tempo. (2013)



Seminário Unidade Comunitária em Álcool e Drogas (s/d)



A promoção de direitos 

Na época em que os padres Jaime e Eduardo assumiram a nova paróquia, a vida 
cotidiana no Jardim Ângela já era marcada por violência:

Helena: Era quando o meu primeiro �lho tinha uns 10 anos que nós começamos 
a ouvir falar de alguns grupinhos que foram presos por estarem envolvidos com 
o trá�co de drogas. Nós nem sabíamos o que era isso. Mas acho que a violência 
�cou maior mesmo nos anos 1980, mais ou menos em 1985. Nessa data começou 
a �car violento para valer; às vezes, a gente descia pelas ruas e encontrava um 
ou dois corpos por ali. Era terrível! Foi então que se começou a falar do Jardim 
Ângela pelo Brasil. Nessa época, muitas pessoas começaram a chegar por aqui, a 
encher as casas, muitas casas estavam sendo construídas. […] A rua em que eu 
morava… nós tínhamos animais, vaca, tínhamos tudo. […] Mas lembro que 
a partir da entrada de tanta gente é que começaram os problemas associados à 
violência. (2013)

Considerando as vulnerabilidades enfrentadas por moradores e moradoras e 
a disposição da nova Sociedade e da Paróquia de enfrentar os problemas do dia a 
dia, era inevitável que a questão da violência entraria na agenda de ação de maneira 
mais especí�ca. São muitas as discussões e diferentes atores presentes que culminam 
em 1996 com a primeira Caminhada pela Vida e pela Paz, organizada conjunta-
mente pela paróquia e pelo Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de 
Campo Limpo (CDHEP). Nesse mesmo ano, a ONU havia declarado o Jardim 
Ângela o lugar mais violento do mundo. Junto com o CDHEP, é formulado um 
primeiro desenho de uma polícia comunitária e iniciados os contatos que levarão 
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à instalação do Fórum em Defesa da Vida em fevereiro de 1997. É dentro desse 
cenário de ações coletivas na região (detalhado no capítulo 7) que a SSM inicia 
várias atividades mais focadas no campo dos direitos. Há muitas intersecções entre 
elas e também com a maneira de pensar a educação, portanto a separação entre 
este capítulo e o capítulo a seguir foi feita mais para facilitar a leitura do que para 
criar distinções conceituais. 

Pe. Jaime: Depois, passamos a enfatizar as questões da violência doméstica, pois 
penso que nas creches e em outros serviços os pro�ssionais percebiam a existência 
de muitas mulheres vítimas de violência. Para piorar, eram mulheres com medo 
de falar. Foi então que iniciamos a Casa So�a, diante do medo da violência 
doméstica, e uma coisa foi puxando a outra. Esses três serviços, o RAC (pro-
grama Redescobrindo o Adolescente na Comunidade), o Ucad e a Casa So�a, 
tiveram uma grande parceria com a polícia comunitária que, em vez de pegar 
os jovens e levá-los para a delegacia, os encaminhava para o RAC. Quando 
encontravam alguém fazendo uso abusivo de drogas, encaminhavam para o 
Ucad. Quando encontravam um caso de violência doméstica, levavam para a 
Casa So�a. Em resumo, nesse território existia muita integração dos serviços 
naquela época. (2013) 

Redescobrindo o Adolescente na Comunidade: o RAC e os 
desdobramentos das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
Esse serviço surgiu em 1997 com o nome de Reinserção do Adolescente ao Convívio 
Social e Comunitário (RAS) e, em 2002, após ampla discussão entre os jovens, 
emergiu a ideia de “redescobrir” o adolescente dentro do contexto comunitário 
e, como resultado, a mudança de nome para RAC. Foi criado em decorrência do 
alto índice de adolescentes e jovens da região envolvidos em atos infracionais e 
que estavam em regime de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. 
Resultou do desa�o lançado no Fórum em Defesa da Vida para o desenvolvimen-
to de atividades priorizando jovens de 14 a 18 anos. No mesmo ano, teve início 
um diálogo com o Posto Sul da então Fundação Estadual para o Bem-Estar do 
Menor (Febem, agora Fundação Casa), que ofereceu apoio técnico, mas estava 
sem recursos �nanceiros. Por isso os recursos foram obtidos por meio do projeto 
Capacitação Solidária do Programa Comunidade Solidária do Governo Federal e 
também por meio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Posteriormente, o projeto 
agora chamado de RAC recebeu um apoio importante da Fundação Telefônica.
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Além do acompanhamento dos jovens e suas famílias, incluindo a supervisão 
das atividades de prestação de serviços à comunidade, o projeto criou uma pe-
dagogia importante com foco nos direitos e um conjunto de cursos de iniciação 
pro�ssional em temas como DJ (disc jockey), pani�cação, informática avançada 
e gra�te. Em virtude de mudanças posteriores na Prefeitura Municipal, o RAC 
passou a ser chamado Núcleo de Proteção Especial Ângela II. Mais tarde, a parte 
das atividades voltadas à capacitação pro�ssional feita pelo núcleo foi desconti-
nuada (levando a criação dos três Centros para Juventude discutidos no capítulo 
3), restando somente o acompanhamento psicológico e social dos adolescentes 
em medidas socioeducativas e de suas famílias, além da oferta de o�cinas com 
vista à construção de seus projetos de vida. Foi uma experiência longa e de muita 
criatividade e de persistência diante do desa�o do assunto e também dos processos 
de negociação entre entidades estaduais e municipais, conselhos e organizações do 
terceiro setor, todas com suas prioridades e procedimentos.

Madalena: Nem queria falar disso, mas eu vi dois jovens sendo seguidos e 
parados pela Rota. Eram garotos daqui da região. Eles eram bonitos, e a Rota 
parou e seguiu até os jovens. Daí eu parei o carro, desci e fui para cima deles. 
Eles falaram: “Pode �car onde a senhora está!”. Eu falei: “Eu não vou �car, 
pois eu conheço esses jovens e eles não são bandidos. […] Vocês �cam aqui que 
vou buscar os pais deles”. Daí quando eu cheguei na casa dos pais, os meninos 
chegaram atrás de mim. Ufa! Eles param e pegam aleatoriamente, sem motivos, 
às vezes só porque são jovens daqui. Negros, principalmente. (2013) 

Joel: Nesse período, o Jardim Ângela fazia parte do triângulo da morte. Você 
já deve ter ouvido falar disso, não? O Capão Redondo, o Jardim Ângela e o 
Jardim São Luís, juntos, eram considerados o triângulo da morte. Após o início 
dos trabalhos com o Fórum em Defesa da Vida, surgiu a oportunidade para um 
trabalho com os jovens do Jardim Ângela. Eram jovens que vinha da Febem, mas 
não havia trabalho para eles. Assim, eles continuavam cometendo atos infracio-
nais, matando e morrendo. Estavam envolvidos com a criminalidade. Então nós 
procuramos, na época, a Célia, do Posto Sul da Febem, que participava do Fórum 
em Defesa da Vida, e juntos elaboramos um projeto com foco na implantação de 
um serviço de medida socioeducativa no Jardim Ângela. Nós o encaminhamos 
para o Ministério Público, e o projeto foi aprovado apenas para as instalações, 
ou seja, comprar armário, colocar arquivos e começar a mobilização. Na época, 
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não havia o atendimento direto aos jovens. Fizemos isso. Éramos, então, quatro 
pro�ssionais: eu, o Germano e mais duas pessoas. Iniciamos com a implantação 
desse projeto e �camos apenas seis meses, pois logo o dinheiro acabou. Nós nos 
perguntamos: “E agora, o que fazer?”.

[…] Fizemos outro projeto que estava associado à Capacitação Solidária, que era 
uma parceria com o trabalho, na época, da Ruth Cardoso […]. Nesse período é 
preciso falar de outra pessoa que nos ajudou a construir o projeto. Ela se chama 
Irandi Pereira. Atualmente ela dá aulas na pós-graduação da Uniban. Ela nos 
ajudou a construir uma proposta, migrando para a Capacitação Solidária, pois 
ela era amiga da Célia da Febem. Então, após várias conversas com Irandi e a 
construção desse projeto, fomos aprovados. Nesse novo projeto, contávamos com 
uma o�cina de hip hop – e aqui, no Capão Redondo, o hip hop estava no auge 
com os Racionais MC. 

Os seis meses de Capacitação Solidária acabaram e foi sucesso entre os jovens da 
região. Em 2000, iniciamos o convênio com a Prefeitura. Naquele momento, 
havia muitos jovens cumprindo medidas, pois tinham acabado de sair da Febem. 
Essa capacitação não era apenas dedicada a eles, porém eles eram os prioritários. 
Então a Célia e as técnicas do Posto Sul da Febem encaminhavam os jovens para 
cá. Também todos [os jovens] que moravam no nosso entorno podiam participar. 
Foi um grande sucesso, pois trouxemos vários grupos de hip hop; tivemos também 
alguns DJs, como o Marky Mark (conhecido como DJ Marky) e o Patife, que 
são mais próximos do estilo de música eletrônica. Eles eram bem famosos, faziam 
shows em Paris, Londres etc. A imprensa fez a cobertura e saímos na revista Veja. 
En�m, foi uma coisa muito bacana. Com toda essa repercussão, outros grupos 
vieram para cá e acabamos nos tornando muito visados. Todo dia a imprensa 
queria informações sobre nós. (2013) 

Regina: No Fórum em Defesa da Vida tinha essa discussão dos motivos das 
mortes de tantos e tantos jovens. De onde vêm? Quais são os problemas? Por que 
isso está acontecendo? Surgiram várias pesquisas, a Unifesp apareceu por aí […] 
e percebemos que o foco era o jovem que saía da Febem e não conseguia ingressar 
de volta na comunidade. A Léa falava muito: “Mas, gente, precisamos de ati-
vidades educativas para também prevenir os jovens para que eles não cheguem 
até a Febem!”. E aí nós começamos a discutir sobre as estratégias possíveis. Foi 
então que o Joel escreveu o primeiro projeto [RAS] e foi brigar com o pessoal da 
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Febem. E o pessoal de lá empurrava para a Assistência Social, e a Assistência 
Social mandava para o jurídico. Isso �cou mais de anos rodando, rodando. […] 
Lembro que conseguimos uma assistência técnica, sem �nanciamento, e então 
os jovens atendidos por nós podiam ter um atendimento psicossocial. Isso ocor-
reu, creio, nos dois primeiros anos do projeto. Posteriormente, conseguimos um 
�nanciamento mínimo, mas que foi um passo a mais. Valeu para começarmos 
um trabalho mais direcionado. Felizmente, e com muito orgulho, podemos dizer 
que o RAC se tornou um modelo para depois se tornar parte de uma política 
pública voltada aos jovens em con�ito com a lei. Para mim, isso se deve ao pessoal 
que colocou a pasta embaixo do braço e foi brigar com os supervisores e técnicos 
para conseguir avanços nessa área. Depois disso, conseguimos um convênio com 
a Assistência Social e uma parceria com a Telefônica. Passamos a atender o 
jovem que saía da Febem e podíamos falar para ele ou ela: “Nós temos para te 
ofertar cursos pro�ssionalizantes, como, por exemplo, informática, cabeleireiro, 
pizzaiolo etc.”. Nós não só fazíamos o atendimento social, jurídico e psicológico, 
mas ofertávamos os cursos e as o�cinas. […] Atendíamos os jovens, tínhamos os 
cursos, as o�cinas. Bom, foi o maior projeto da época. (2013)

Dificuldades para a aprovação do projeto
Joel: O RAC foi um projeto bastante inovador porque contribuiu, naquela 
época, para o sucesso das ações da Assistência Social do município de São Paulo, 
em particular aqui na região da M’Boi Mirim e do Campo Limpo, por meio 
da Secretaria de Assistência Social, a SAS. Nós começamos a construir um 
projeto para �nanciamento municipal chamado na época do RAS, Reinserção 
do Adolescente ao Convívio Social e Comunitário. Ficamos de 1998/1999 até 
2000/2001 em idas e vindas para que o município assumisse o projeto. […] 
Foi uma luta árdua, pois o município falava que não era competência dele, e 
nós falávamos que era sim, pois está no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
de 1990, que é competência do município realizar trabalhos com os jovens em 
con�ito com a lei. Aí, quando mostramos o Estatuto para os técnicos e supervisores, 
eles aceitaram. Lembro de uma fala da supervisora: “Nós precisamos implantar 
um serviço como esse”. 

[…] Eles não tinham como negar que o trabalho com os jovens, a Capacitação 
Solidária, não estava sendo e�caz e não estava dando certo na base, no Jardim 
Ângela. Mas, mesmo com a aprovação do projeto, em 2001, ainda houve muita 
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briga, no bom sentido, pois era o primeiro projeto que ia acontecer em uma 
perspectiva compartilhada. Ou seja, antes era o próprio estado de São Paulo 
que passava os recursos, agora, não seria mais – seria o município que passaria 
os recursos e o Estado encaminharia os adolescentes e jovens para a organização 
que gerenciava tais serviços, neste caso, a Sociedade Santos Mártires. (2013) 

Entrevistadores: Embora a lógica seja diferente, as organizações continuam. 
Então, o que realmente mudou?

Joel: A Febem, na época, �nanciava apenas o pagamento dos técnicos e o trans-
porte dos adolescentes e jovens. No novo modelo, o município é que �nanciava os 
cursos ofertados para eles – cursos como cabeleireiro, montagem de computadores, 
o�cina de hip hop, pani�cação etc. Tínhamos, ainda, a parte de mecânica au-
toelétrica, porém não conseguimos implantar aqui na Santos Mártires, e por isso 
encaminhávamos os jovens para outras instituições, auxiliando no transporte. 
[…] Os adolescentes e jovens podiam fazer um curso de manutenção lá em Santo 
Amaro, daí nós íamos até Santo Amaro e conversávamos com os pro�ssionais da 
instituição. Entrávamos num acordo, pagávamos o curso e encaminhávamos os 
adolescentes. Essa proposta era essencial. Para completar, acabávamos por forçar o 
juiz a prescrever uma prestação de serviço comunitário (PSC), ao invés da liberdade 
assistida. E isso também era inovador. Estava previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, porém não acontecia na prática, ao menos na cidade de São Paulo. 

Nossa proposta consistia em localizar lugares como Unidades Básicas de Saúde, 
Escolas e Centros Comunitários para que eles pudessem cumprir nelas a PSC. 
Por exemplo num posto de saúde, ajudando pessoas com di�culdade de locomo-
ção, como idoso ou cadeirante. Na escola, eles poderiam ajudar nos intervalos, 
auxiliar em atividades artísticas, como no caso do gra�te. Nós não aceitávamos 
nenhum tipo de atividade que se caracterizasse como pejorativa para os jovens. 
Precisávamos de propostas pedagógicas que dessem solo para as ações de PSC. 

Após a aprovação na Prefeitura e com os recursos disponíveis, levamos a proposta 
para o presidente da Febem, e ele disse: “Não!”. A proposta, segundo ele, era 
papel do Estado. Aí começamos outra briga jurídica […]. Fomos até a Vara 
da Infância e Juventude, que �ca na rua Piratininga. A doutora Mônica era, 
nessa época, a responsável do Estado pelas medidas, e ela disse: “A proposta está 
perfeita, mas o Estado precisa fazer uma parceria técnica com vocês”. Perguntei: 
“Que tipo de parceria?” .Segundo ela, o Estado não iria encaminhar os recursos 
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diretamente, mas encaminharia os adolescentes e jovens. Ou seja, precisávamos 
do encaminhamento jurídico. Por exemplo, o adolescente iria para o Posto Sul da 
Febem, mas para a Febem mandar para nós, precisávamos estar com a parceria 
técnica �rmada com o Estado.

[…] eis que oito meses depois conseguimos estabelecer a parceria técnica e só 
então voltamos a receber os adolescentes e jovens que estavam em cumprimento 
da medida socioeducativa. A Elisabeth, que era supervisora em Campo Limpo e 
estava conosco, também comprou a proposta. Ela nos disse: “Eu não vou deixar 
vocês sem esse recurso. Vamos continuar mandado recursos para vocês, mas, para 
não �car sem atendimento, faz assim: vocês vão às escolas públicas aí no Jardim 
Ângela e vão falar para as diretoras que aqueles adolescentes que estão dando 
mais problemas e com que as escolas estão com di�culdade devem ser encami-
nhados para as o�cinas, para que possamos realizar um serviço com eles até que 
a Febem resolva a questão”. E assim �zemos. Nós tínhamos uma equipe grande, 
com mais ou menos 25 pro�ssionais, e portanto podíamos executar a proposta.

[…] Então fomos adiante e entramos nas escolas. Claro que entre os adolescentes 
também havia os que estavam em cumprimento de medidas. […] Então eles 
acabavam chegando até nós, porém não pela Febem. Eles vinham pela escola. 
Chegavam com diferentes problemas, e nós estávamos lá com as o�cinas, os cursos. 
Na época, ofertávamos também os passes para transporte. Tínhamos recursos. Com 
isso, começamos a enviar os relatórios para o Posto Sul da Febem. Mas não fazíamos 
somente o acompanhamento da medida socioeducativa, os jovens estavam conosco 
nos cursos de hip hop, de cabeleireiro, de pani�cação, de informática. Eles estavam 
juntos, não tinha mais como não fazer essa parceria técnica. Aí eles nos chamaram. 
Isso foi em 2001, já no segundo semestre – setembro ou outubro de 2001. Os adoles-
centes começaram a chegar e nós começamos o atendimento com a parceria fechada. 
Fizemos até uma cartilha para melhor compreensão das medidas socioeducativas. 

[…] Tínhamos três núcleos, então não �cávamos apenas num único local. 
Deixamos o nome de RAS e passamos a nos chamar de RAC. Esse nome foi es-
colhido pelos próprios adolescentes e jovens. Eles que indicaram o nome do livro 
– Redescobrindo o adolescente na comunidade: uma outra visão da periferia,12

que acabou se tornando o nome do projeto. 

12 Ver Joel Costa Rodrigues e Sérgio Martinho de Souza Bosco (Orgs.). Redescobrindo o adolescente 
na comunidade: uma outra visão da periferia. São Paulo: Cortez; Brasília: Unicef, 2005.
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[…] Após um ano em que estávamos recebendo os adolescentes e jovens em 
medida socioeducativa encaminhados pela Febem, acabamos por ampliar a 
nossa parceria, que agora também se dava em termos �nanceiros, pois a Fe-
bem passou a nos repassar recursos diretos para além da parceria técnica antes 
instituída. Com isso, foi possível ampliar o número de adolescentes e jovens 
atendidos. Na época, recebíamos do município os recursos para o atendimento 
de cem adolescentes e/ou jovens. Nesse novo formato, passamos a atender mais 
quarenta, ou seja, ampliamos para 140 quando somados os recursos da pre-
feitura e da Febem. Acho que atendíamos uns duzentos adolescentes, talvez 
até mais do que isso, pois juntando aqueles que frequentavam as o�cinas e os 
cursos, passávamos de duzentos. 

[…] Na época, contávamos com uma equipe grande e tivemos a possibilidade 
de receber mais recursos da Fundação Telefônica. Foi o boom do RAC! Foi 
o auge do projeto. Com a Fundação Telefônica, passamos por um processo 
seletivo e associamos ao projeto do RAC uma proposta de sistematização dos 
serviços integrados. Com isso aumentamos a quantidade dos núcleos, passando 
de apenas um núcleo no Jardim Ranieri para três núcleos. Além da Fundação 
Telefônica, ampliamos com uma parceria com a Fundação Abrinq, que �cou 
dois anos somente. Aí pleiteamos com a Fundação Telefônica e �cou muito 
presente que a ideia era sistematizar o serviço. Nós ampliamos e começamos a 
capacitar a equipe, além de sistematizar as propostas. Isso foi para nós o grande 
boom, uma grande conquista. Conseguimos, então, sistematizar os serviços, 
fazendo com que os adolescentes e jovens e os pro�ssionais participassem da 
construção disso tudo. Uma construção coletiva! Foi difícil, mas foi muito 
bom. O grande lance dessa sistematização foi para além de uma apostila que 
apenas nos servia como material didático. Passou por uma editora, o que 
fez com que o material saísse daqui. Ele foi publicado pela Editora Cortez e 
vendido para todo o Brasil. (2013)

A municipalização do RAC
Joel: Daí veio depois a municipalização das ações para os jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativas […] A Assistência Social veio com a sua tipi�cação. 
Continua existindo esse tipo de trabalho com os jovens em con�ito com a lei, 
porém os cursos e o�cinas foram excluídos das atividades. Ficamos: atendimento 
pelo atendimento! (2013)
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Pe. Jaime: Na época, tínhamos cursos, caminhadas e outras atividades para 
esses jovens: pani�cação, confeitaria.… Um dia, a supervisora da Assistência 
Social me ligou e disse: “Jaime, por favor, avisa o pessoal que o tal curso do 
RAC está fechando hoje. Não vai funcionar na segunda-feira”. Foi uma coisa 
assim. Eu disse: “Mas o convênio é assinado até novembro […], o que vou 
fazer com os meninos? Como vou dizer isso aos meninos?”. Eram uns trinta ou 
quarenta, coisa assim. Ela disse: “Jaime, se vira!”. Respondi: “Não, você é que 
vai se virar […], eu espero que na segunda-feira você ofereça uma sala aí para 
acolher os trinta ou quarenta jovens, porque eu vou mandá-los para vocês”. 
Ela respondeu: “O pior é que eu sei que você é capaz de fazer isso comigo!”. 
“Sim, não se preocupe, eu vou fazer isso!” “Mas não sou eu que estou dando 
a ordem”, disse ela. Respondi: “Sim, é você que está me dando a ordem”. Ela 
respondeu: “Foi a coordenação que mandou”. “Então você os recebe e os leva 
para a coordenação”. 

[…] Depois de meia hora, ela estava aqui chorando para eu não fazer isso. As 
lágrimas caindo dos olhos dela. “Mas o que eu vou fazer?”, perguntou ela. No 
grupo tinha até alguns jovens que haviam cometido assassinatos. Ela sabia disso, 
no entanto havia muitas pessoas boas. A gente tem que dizer isso pois muitos deles 
se tornaram monitores, educadores… Lembro de perguntar para ela: “Como se 
corta um convênio desses sem prevenir?”. Sei que à noite me ligaram e disseram 
que o convênio ia continuar até novembro. En�m, com a municipalização 
perdemos força, perdemos estrutura e diminuíram os pro�ssionais, perdemos o 
caráter de educação popular. (2013)

Regina: Lembro do Jaime falando para a responsável pela Assistência na região: 
“Estou mandando os jovens para frente da Prefeitura, pois o que faço com esse 
convênio?”. Ela tremia, mas daí conseguimos não perder 100% do convênio. 
O RAC se transformou, por um lado, em Medida Socioeducativa e, por outro, 
em Centro para a Juventude, onde os adolescentes e jovens só fazem os cursos e 
o�cinas. […] Nós demos um jeito, porque para os cursos continuarem tivemos 
que transformá-los em Centros para a Juventude. Quando a Santos Mártires 
administrava o RAC, tinha uma verba razoável e contávamos com uma equipe 
de pro�ssionais que estava aqui não apenas pelo salário, mas pela causa dos 
jovens. Eram pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e outros pro�ssionais. Aí, 
com a municipalização, de uma hora para outra o RAC foi totalmente des�-
gurado. Com isso, quase levou junto a Santos Mártires, praticamente quebrou 
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a organização, porque, de uma hora para outra tivemos que mandar todos os 
pro�ssionais embora. (2013) 

A experiência da Unidade Comunitária de Álcool e Drogas do 
Jardim Ângela: precursora do Caps-AD
A Ucad do Jardim Ângela, em São Paulo, foi fundada em 1998 como iniciativa da 
própria comunidade liderada pelo padre Jaime com o apoio constante de Ronaldo 
Laranjeira, médico psiquiatra e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool 
e Drogas da Unifesp. Começou como um trabalho voluntário que se desenvolvia 
aos sábados num salão nas dependências da Sociedade no centro do Ângela. Nessa 
época, em 1997, a taxa de homicídios do Jardim Ângela era de 86,5 homicídios por 
100 mil habitantes, em uma população estimada de 240 mil pessoas; representando 
quase o dobro da média da cidade de São Paulo (48,7). Se o crescimento anterior 
na década de 1980 foi atribuído ao desemprego, essa segunda onda de crescimento 
foi atribuído ao aumento de consumo de álcool e drogas. A unidade teve como 
objetivo geral promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Jardim 
Ângela, e os objetivos especí�cos incluíam: a promoção de ações de prevenção ao 
uso de álcool e drogas; tratamento aos usuários de álcool, tabaco e drogas ilícitas; 
e a diminuição do número de internações prolongadas de pacientes dependentes 
de álcool e drogas ilícitas.

Na época, foi um projeto inovador no Estado de São Paulo e pioneiro no âm-
bito do tratamento a usuários de álcool e drogas. Foi feito inicialmente através de 
um convênio de cooperação entre a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
a Unifesp e a Sociedade Santos Mártires assinado em 1999 e teve importantes 
desdobramentos. O Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas é agora 
parte do Sistema Unico de Saúde (SUS).

O início do serviço
Léa: Com o apoio do dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra da Unifesp, iniciamos 
na região uma discussão sobre o uso do álcool e demais drogas. Para nós, o uso 
exagerado do álcool podia ser considerado como um dos disparadores das situações 
de violência doméstica. Ou seja, através dele, muitos dos homens enfrentavam 
seus familiares e acabavam se tornando violentos em casa. […] E foi junto ao 
dr. Ronaldo que começamos a pensar sobre algo possível de ser implementado 
aqui na região. Ele se ofereceu, aos sábados, para capacitar um grupo de volun-
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tários da comunidade para atender usuários de álcool, e eu acabei participando 
desse primeiro grupo. […] Após a capacitação, começamos a atender as pessoas 
daqui. Fazíamos o acolhimento e conversávamos com as pessoas e, depois disso, 
o dr. Ronaldo fazia o atendimento clínico com uso de medicação. A partir daí, 
começamos um trabalho que na época chamavamos de Ucad […]. Foi desse 
serviço, ao menos na região, que posteriormente surgiu o Caps-AD. (2013)

Pe. Jaime: A questão da dependência química sempre foi muito complicada 
aqui na região. Conseguimos uma parceria muito boa com a Escola Paulista de 
Medicina, hoje mais conhecida como Unifesp. A parceria se dava pelo psiquiatra 
Ronaldo Laranjeira, que assumiu de corpo e alma a região. Começamos, então, 
com a chamada Ucad – Unidade Comunitária de Álcool e Drogas. O próprio 
Laranjeira veio todos os sábados de manhã, durante seis meses, para oferecer 
uma formação para voluntários. Foram formados uns quarenta voluntários para 
trabalhar na área. Isso em parceria com a Unifesp. Iniciamos o atendimento 
clínico com psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e assistentes sociais, a maioria 
voluntários. Ao lado disso, um trabalho comunitário de terapia em grupo, visitas 
nas casas… Isso deu muito certo e, logo depois, reconhecendo a complexidade 
dos problemas, percebemos a necessidade de termos um espaço para o pessoal 
passar um tempo para a desintoxicação. Criamos aqui o que �cou conhecido 
como Moradia Assistida, em que as pessoas passavam um tempo – um mês para 
o período de desintoxicação – contando com alimentação sadia. A questão de 
alimentação e dependência química tem muito a ver. Tínhamos, ainda, os 
trabalhos com clínica, visitas e moradias. (2013)

Sulália: Outra entrada ocorreu quando fui chamada para trabalhar na Ucad do 
Jardim Ângela. Nessa época, o Ronaldo Laranjeira fazia um grande trabalho na 
região, e fui convidada pelo padre Jaime para participar disso. Confesso que �quei 
com um pouco de medo, mas aceitei. Foi nessa ocasião que �zemos a pesquisa que 
revelou o número de bares da região. Por exemplo, numa rua pequena havia dez 
ou quinze bares. Além de álcool, muitos deles comercializavam drogas. Depois da 
pesquisa, comecei meu trabalho como agente comunitária. Fiz vários cursos e fui 
convidada para trabalhar com a Moradia Assistida. Isso foi muito importante, 
pois pudemos conhecer um outro lado da história dessas moradias. (2015)

Regina: Pela proximidade do Fórum em Defesa da Vida com as situações de 
violência, o Brasil olhou para nós – o Jardim Ângela! O mundo olhou para nós. 
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E aí, com o Ronaldo Laranjeira por aqui, com sua experiência… Nós tínhamos 
a Ucad. […] Muito interessante essa história, pois começamos com toda a equipe 
como voluntária. A Unifesp veio e trouxe o dr. Ronaldo, que realizava o curso aos 
sábados, a partir de um trabalho de treinamento das equipes. Depois tentaram 
ajustar um convênio com o município, mas, se na Assistência Social era difícil, 
na Saúde era pior. Demoramos até 2004, anos para conseguir fechar o convênio 
com a Prefeitura, pois na Saúde nada se podia. As explicações eram: “Não faz 
parte da linha ministerial”, “Não faz parte das políticas do município”. Mas 
a turma ia trabalhando voluntariamente, ora recebendo como autônoma, ora 
voluntária. Em 2004, na gestão do PT, após muita briga, conseguimos um 
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Finalmente, a Ucad entrou 
na linha da política do município e se transformou em Caps-AD, hoje muito 
comum nos municípios de todo o Brasil. Mas mesmo assim, continuamos com 
um único Caps-AD para toda a população do distrito de Jardim Ângela! 

Entrevistadores: Vocês eram quantos voluntários/as mais ou menos?

Léa: Iniciamos com 21 voluntários e voluntárias, mas apenas quinze concluíram 
por completo o curso de capacitação. Desses, todos deram continuidade aos tra-
balhos. […] Nós atendíamos aos sábados e fazíamos muitas visitas domiciliares, 
pois muitos dos usuários não davam continuidade ao atendimento e, por vezes, 
vinham apenas em um dos atendimentos e não retornavam mais. Por isso, as 
visitas eram muito importantes. Na verdade, as visitas eram o nosso forte. O 
trabalho era voltado para as famílias, porque era um trabalho desenvolvido não 
apenas com o usuário, mas com toda a família dele. (2013) 

Desdobramentos: a Moradia Assistida
Depois da criação da Ucad, surgiu a necessidade de instituir um espaço interme-
diário entre as internações prolongadas e o tratamento estritamente ambulatorial, 
que assistisse os pacientes com um nível de gravidade de dependência maior e com 
pouco apoio social. Assim nasceu a ideia da Moradia Assistida, parte integrante 
do projeto Ucad do Jardim Ângela, estruturado com base em trabalhos desenvol-
vidos na Inglaterra, como o Dry House (Casa Seca) e a �erapeutic Community 
(Comunidade Terapêutica), que têm por objetivos a realização de desintoxicação, a 
manutenção da abstinência e a proteção dos que correm riscos de vida. A Moradia 
Assistida atendia ao objetivo de evitar a internação prolongada de pacientes com 
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problemas de consumo de álcool e drogas, propiciando a desintoxicação e dando 
acompanhamento ambulatorial na Ucad. 

A população-alvo da Moradia Assistida incluía homens adultos na faixa etária 
de 20 a 56 anos, moradores da região do Jardim Ângela, com o período máximo 
de permanência de trinta dias. A capacidade de atendimento era de dez usuários. 
A equipe era composta por sete agentes comunitários que se revezavam em turnos 
de trabalho para que o funcionamento fosse ininterrupto. Os agentes acompa-
nhavam a administração dos medicamentos e atuavam durante a fase inicial da 
síndrome de abstinência alcoólica. A equipe incluía também um ajudante de 
cozinha que, juntamente com as pessoas que passavam pela casa, colaborava com 
a limpeza, além de voluntários e colaboradores que auxiliavam nas mais diversas 
atividades da Ucad.

Na Moradia Assistida eram promovidas ações que visavam a prevenção ao uso 
de álcool e drogas, tentando minimizar os sofrimentos ao longo do tratamento 
por meio de atendimentos em grupo aos usuários e seus familiares e atendimentos 
individuais dos usuários. Aos sábados, o número de atendimentos costumava ser 
alto por se tratar de um dia da semana em que as pessoas geralmente encontram 
maior disponibilidade de tempo para procurarem a Ucad. Nesse dia eram realiza-
dos os encontros dos grupos de família, de socialização e de saúde, coordenados 
respectivamente por uma psicóloga, uma agente comunitária e uma enfermeira.

Entrevistadores: Como funcionava a moradia para os usuários da Moradia 
Assistida? 

Sulália: A Sociedade Santos Mártires alugava uma casa grande, onde os pa-
cientes que precisavam ser desintoxicados iniciavam um trabalho conosco. Nós 
funcionávamos durante 24 horas, e os residentes �cavam, no mínimo, trinta 
dias para o tratamento inicial, que era o de desintoxicação. Eles não saíam. 
Eles dormiam lá, onde também se alimentavam. Na verdade, quem conseguia 
�car apenas no medicamento e terapia, tudo bem, mas muitos precisavam seguir 
isolados, porque senão retornavam ao uso abusivo de drogas. Nós éramos cuida-
dores. É claro que tinha um acompanhamento de médicos, psicólogos etc. Nós 
éramos os responsáveis pela casa. Havia atividades diversas para todos. En�m, 
formávamos uma comunidade terapêutica. […] Nós até pescávamos com eles. 
Na época, havia uma perua, e nós saíamos com ela por aí. Acreditávamos que 
isso era terapêutico. Levávamos também aos parques para realização de ativi-
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dades esportivas e fazíamos atividades de pinturas artísticas, entre outras de 
cunho religioso, como missa, além de alfabetização, corte de cabelo, agricultura 
urbana. Essas outras atividades eram muito importantes.

[…] A partir desse trabalho, percebemos que muitos deles saíram dessa vida de 
uso abusivo de drogas. Muitos deles com a ajuda das famílias e de cuidadores, 
e para nós isso era ótimo. Foi lá que descobri que o abuso de drogas é uma 
doença. Não é safadeza ou qualquer outra coisa que dizem por aí. Entendi 
que era preciso, sim, um atendimento pontual e com uso de medicamentos, 
terapia, boa alimentação etc. […] Tínhamos uma casa e atendíamos uns dez, 
doze homens. Depois disso, parece que teve outras casas com mulheres. […] A 
primeira moradia, na verdade, foi na casa da minha sogra. Ela que ajudou a 
atender o primeiro paciente. Ele �cou por lá uma semana, até a inauguração 
da casa alugada da Ucad.

[…] Criamos também um grupo de socialização para os pacientes. O que era 
isso? Convidávamos familiares, amigos e vizinhos para juntos formarmos grupos 
nos quais o paciente pudesse ser reconhecido pelos demais. Assim, eles saíam 
fortalecidos. Por quê? Os pacientes sempre achavam que o sofrimento deles era 
o maior do mundo e, por meio da troca de experiências, eles percebiam que não 
era assim, pois muitos re�etiam que os problemas deles também eram problemas 
próximos ou até menores do que o de pessoas que estavam ao seu lado. Cada 
um ajudava. Na verdade, a família precisava entender que era uma doença. 
Toda a família precisava de cuidado. Isso é automático, pois a família adoece 
junto. (2015)

Desdobramentos: o Centro Utilitário de Intervenção e Apoio 
aos Filhos de Dependentes 

Regina: O Cuida foi um convênio que começou depois de muitas discussões no 
Fórum em Defesa da Vida. Nós conseguimos �nanciamento por intermédio do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mas esse projeto teve começo, 
meio e �m. Lembro que a dra. Neliana e o dr. Ronaldo Laranjeira, após muita 
briga com a Prefeitura, conseguiram aprovar o Cuida, que acabou sendo incluído 
com um pequeno braço do convênio do Caps-AD. (2013)

Pe. Jaime: Ao lado da Ucad, criamos o que era chamado de Cuida, para atender 
as crianças e adolescentes que fosem �lhos e �lhas de dependentes químicos. […] 
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Mas como não se enquadrava em nenhum projeto do governo, era muito difícil, 
porque com o voluntariado você consegue levar somente por um tempo limita-
do. Esses trabalhos necessitam de pro�ssionais bem remunerados e capacitados, 
como psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais etc. E também os atendimentos, 
as visitas para as famílias etc. Foi difícil. […] Podemos dizer que esse serviço 
morreu na praia, e as crianças e os adolescentes continuam precisando de um 
atendimento quali�cado.13 (2013) 

O Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Violência 
O SPVV atende crianças e adolescentes em situações que envolvem a violação dos 
direitos e a exposição a qualquer tipo de violência e desorganização familiar. Visa 
assegurar a promoção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes 
vítimas de violência, abusos e exploração sexual. É fruto de experiência anterior 
com o Cedeca, que havia iniciado suas atividades em 2003, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com base na experiência dos dois outros 
Cedecas, de Sapopemba e de Interlagos, que continuam nos moldes originais até 
hoje. O objetivo desses centros era garantir, promover e defender os direitos da 
criança e do adolescente para que Estado, sociedade e família os reconhecessem 
como sujeitos de sua história, respeitando os direitos à vida, saúde, alimentação, 
educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e 
comunitária. O Cedeca atendia crianças, adolescentes e seus familiares prestando 
orientação jurídica e apoio psicossocial individual e/ou grupal, além de ministrar 
o�cinas pedagógicas destinadas ao público em geral. 

O período inicial antecedeu a implantação do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) e a proposta dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e 
Centros de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) como portas de 
entrada única. Os Cedecas eram abertos para a rua e acolhiam as pessoas diretamen-
te. Coletivamente, pressionavam o município em relação aos direitos das crianças 
e adolescentes e trabalhavam em contato com outros elementos e instituições do 
sistema de garantia de direitos, incluindo os Conselhos Tutelares. Ainda com porta 
aberta e com um �uxo contínuo, o nome do serviço foi mudado para Núcleo de 

13 Felizmente, a experiência foi registrada em livro: Nerliane Buzi Figlie, Elizabete Milagres e 
Jaime Crowe (Orgs). Família e dependência química: uma experiência de prevenção com crianças e 
adolescentes no Jardim Ângela. São Paulo: Roca, 2009.
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Proteção Jurídica (NPJ), em contato com o recém-instituído Cras e, em 2010, 
para Serviço de Proteção Jurídico (SPJ), dessa vez com porta única de entrada pelos 
Cras e pelos Creas. Em 2013, todo o trabalho de proteção jurídica foi transferido 
para os Cras e Creas, e o nome do serviço mudou para Serviço de Proteção Social 
a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), com atendimento para 
120 crianças e adolescentes. Conforme os relatos a seguir, as mudanças ocorridas 
nesses poucos anos (2002-2013) foram expressivas tanto em termos de escopo 
como em termos de métodos e protocolos de encaminhamento.

O SPVV hoje oferece atendimento a crianças e adolescentes do distrito do 
Jardim Ângela, procurando alternativas de acolhimento e encaminhamento para 
situações que envolvem a violação dos direitos, a exposição a qualquer tipo de vio-
lência e a desorganização familiar, com foco especial em violência doméstica e abuso 
sexual. Com ampla visão de rede, busca viabilizar a articulação de políticas públicas 
e programas de prevenção, além de serviços relacionados a defesa e proteção, de 
acordo com o estabelecido no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A fase inicial: o Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente

Joel: Depois vieram outros serviços para a Sociedade Santos Mártires, como o 
Cedeca, que era uma perna do RAC, porque as mães que acompanhavam os 
adolescentes e jovens do RAC falavam sobre questões de violência doméstica, 
principalmente casos de agressão física contra elas por parte dos �lhos e/ou 
maridos. Aí pensávamos em como fazer algum encaminhamento disso. Como 
encaminhar questões jurídicas de proteção? Inspirados em outros Cedecas da 
cidade, começamos a dar visibilidade para esses casos de violência e abuso sexual 
e acabamos por criar o nosso próprio Cedeca com o intuito de cuidar e proteger 
as crianças e os adolescentes da região. No entanto, havia um problema, pois o 
Cedeca precisava ser pessoa jurídica, e no nosso caso ele era mais um dos serviços 
da Sociedade Santos Mártires. Ou seja, ele precisaria ser independente para 
permanecer com o nome de Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Mas 
as coisas mudaram, e, hoje, até o nome do Cedeca foi alterado: chama-se Serviço 
de Proteção às Vitimas de Violência, o SPVV, coordenado pela Léa. (2013)

Léa: Para o Cedeca, foi o padre Jaime quem me convidou. Eu até me assus-
tei, pois era uma área em que a gente precisava saber muito sobre os aspectos 
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jurídicos, conhecimentos jurídicos. Mas fui me informar e acabei descobrindo 
que haveria um advogado em nossa equipe, e então �quei mais tranquila. Foi 
muito bom! Muito grati�cante, porque era um trabalho muito livre. Nós não 
tínhamos um formato fechado para trabalhar; na verdade, criamos um serviço 
com a cara da comunidade local. Começamos a atender muitos casos de violên-
cia doméstica envolvendo crianças e adolescentes; muitos casos de abuso sexual. 
Construímos o nosso trabalho nos baseando nas coisas que mais aconteciam por 
aqui, para que, assim, nos tornássemos um serviço especializado. Em paralelo, 
ofertávamos cursos sobre violência doméstica, abuso sexual, participávamos de 
seminários, fazíamos os nossos próprios seminários na Sociedade Santos Mártires, 
tratávamos das causas e consequências das diferentes formas de violência. Além 
dos atendimentos diretos, visávamos a construção de políticas públicas. Nesse 
sentido, tivemos diversas ações, entre elas nas áreas da educação, saúde, justiça 
e segurança pública, incluindo duas ações civis públicas. Foi bem interessante, 
apesar de não termos o retorno que gostaríamos.

[…] Na época, acho que estávamos em 2003, havia outros Cedecas em São Paulo. 
Não fomos os primeiros. Éram catorze Cedecas em toda a cidade. Contávamos 
com uma equipe de dois psicólogos, dois assistentes sociais, um advogado, um 
coordenador, três educadores sociais e uma pessoa para serviços gerais. Sua origem 
está ligada à área jurídica – Promotoria, Defensoria Pública, Ministério Público, 
Vara da Infância e Juventude. Embora houvesse um advogado que militava 
na área da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, com o Cedeca 
do Jardim Ângela houve um fortalecimento das atividades que aconteciam na 
Sociedade Santos Mártires. Ajudamos na construção do primeiro Fórum Social 
Sul e colaborávamos com os seminários propostos pelo Fórum em Defesa da Vida, 
com as ações civis públicas. (2013) 

O público-alvo do Cedeca
Léa: Na época, quando eu era professora de escola, recebi uma denúncia sobre 
uma menina que estava sendo abusada pelo padrasto. Logo que cheguei à sala 
de aula, ela veio me contar isso. Eu disse: “Minha �lha, por que você não fecha 
a porta do seu quarto?”. Percebi que não havia portas entre seu quarto e o 
quarto dos seus pais. […] A minha cabeça estava na minha casa, onde tinha 
porta e chaves. Se bem que ela até tinha um quarto para ela, porém não havia 
portas, havia apenas uma cortina de tirinhas. Sei disso, porque fui visitá-la 
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posteriormente. Depois dessa situação, comecei a fazer visitas, principalmente 
porque precisava entender melhor a realidade da vida dos meus alunos e alunas 
[…] e conhecer a realidade de fato, porque às vezes eu perguntava: “Por que os 
cadernos estão tão sujos e engordurados?”. Porque às vezes faziam suas tarefas em 
cima do fogão, pois não havia mesa nas casas. Aí nós chegamos a construir uma 
caixinha utilizando as caixas de merenda, forramos e deixamos bonitinhas. Elas 
serviam para que guardassem o material escolar e, depois disso, ainda podiam 
usar para fazer as tarefas. 

Entendo que muitos dos casos se dão por conta da extrema pobreza […], mas 
isso não quer dizer que não acontece em qualquer classe social, pois eu acho até 
que, quando falamos de classes economicamente mais privilegiadas, as violências 
intrafamiliares �cam mais escondidas – em muitas das famílias mais abastadas 
existe a lei do silêncio, ou seja, as mulheres, por vezes, preferem �car caladas. 
Mas também acredito que em famílias mais pobres as crianças e os adolescentes 
estão mais vulneráveis por conta da proximidade, da falta de espaço. Tudo é 
apertado e, na maioria dos casos, muitas pessoas dormem na mesma cama. 
Nesses casos, não só devemos falar de violência sexual, mas também de violência 
física, porque, quando as crianças querem brincar, se divertir, não há espaço. 
[…] Muitas vezes você precisa dividir o seu espaço com a criança, e aí? […] É 
mais difícil, o que acaba por favorecer os desentendimentos e a violência física 
ou sexual. (2013) 

Desdobramentos
Léa: O Cedeca foi muito importante para alguns debates na região, como, por 
exemplo, para as ações civis públicas que aconteceram por aqui, inclusive sobre 
o tema ainda muito falado hoje em dia: a redução da maioridade penal. Na 
época, chegamos a falar para o padre Jaime: “Nós precisamos parar de falar 
em redução da maioridade penal, porque o que nós precisamos são projetos, 
ações que ofereçam algo concreto para os adolescentes e, por outro lado, não 
favoreçam que eles cometam os atos infracionais”. Mas o que fazer? Decidimos, 
então, por cobrar do governo uma educação de qualidade, saúde de qualida-
de, cultura, lazer, para que assim os adolescentes não se envolvessem mais em 
atos infracionais. O ponto foi este: a defesa dos direitos, e não a redução da 
maioridade penal. (2013)
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A segunda fase: o Núcleo de Proteção Jurídica 
Léa: O Cedeca se tornou Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ). Acreditamos 
que o Cedeca acabou se tornando uma pedra no sapato do governo local; 
a�nal de contas, ele acabou cobrando ações de quem estava nos �nanciando, 
ou seja, do próprio governo municipal. Esse foi o caso da ação civil pública. 
Para continuar pressionando, o Cedeca precisaria ter outros modos de �nan-
ciamento, de outros convênios mais independentes. Como exemplo, os Cedecas 
de Interlagos e Sapopemba são �nanciados por outras organizações sociais […] 
Naquele época, colocamos o município no banco dos réus por duas vezes, e, após 
inúmeros problemas, eles chegaram até nós e demais Cedecas dizendo que não 
iam continuar com o �nanciamento. […] O Serviço perdeu o nome Cedeca 
e, embora tenha �cado com a equipe inicial, não tinha a mesma efetividade 
nem a mesma abrangência. 

[…] Continuamos sendo �nanciados pela Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, porém �camos com o nosso trabalho mais restrito. Na 
verdade, perdemos autonomia e, agora, estamos subordinados ao Creas, ou seja, 
temos uma supervisão externa. Isso é problemático, porque antes discutíamos 
as necessidades locais e tínhamos muita liberdade para fazer o que achávamos 
melhor. Hoje não é mais assim. As coisas vêm prontinhas, e nós temos que 
brigar muito para conseguir alguma alteração, o que acaba gerando toda uma 
discussão interna, porque gerou muitas di�culdades, especialmente no começo, 
pois estávamos acostumados com a liberdade de ação e, de repente, vem alguém 
que fala como você deve proceder. Eles oferecem um modelo único e já especi�-
cado para os serviços de Proteção Especial. […] Após inúmeras reuniões, houve 
�exibilidade por parte do Creas, até porque conhecemos muito mais do serviço 
e da região do que quem está chegando. (2013)

A fase atual: o Serviço de Proteção Social a Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violência

Léa: O NPJ ainda existe, porém está associado ao Creas. Assim, acabamos nos 
tornando um serviço com foco nas questões sobre violência doméstica e/ou abuso 
sexual (o SPVV). Antes, tínhamos um advogado como parte da equipe do NPJ 
e agora, com a transferência, não contamos mais com esse pro�ssional na equipe 
do SPVV. […] Contamos com três psicólogos, com prioridade para o atendimento 
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individual ou familiar, dois assistentes sociais, dois educadores sociais, uma pessoa 
cuidando dos serviços gerais, uma na parte administrativa e eu na coordenação. 
Temos diferentes atividades: grupos de cuidadores e, às vezes, dentre os cuidadores 
estão os próprios “agressores”. No caso das situações de abuso sexual, quando eles 
chegam ao serviço, nós os direcionamos para um atendimento especializado. É 
raro o agressor vir até o serviço, mas alguns deles vêm e acabam até se justi�cando 
ou se desculpando. Então temos os grupos para cuidadores. Temos o atendimento 
individualizado. Temos atendimentos em grupo para crianças com até 9 anos 
de idade; outro grupo para crianças e adolescentes entre 9 e 11 anos e, ainda, 
um terceiro grupo para os adolescentes até 17 anos e 11 meses. […] Além dos 
atendimentos, fazemos visitas domiciliares, porque nem sempre as pessoas vêm 
por meio de um chamado telefônico, e então temos de ir até as suas casas. 

[…] De modo geral, nosso atendimento começa depois de uma denúncia, que 
geralmente é realizada pelo disque 100, pelo Ministério Público ou pela Vara 
da Infância e da Juventude. Aí, quando a pessoa retorna, retorna para o Creas, 
que encaminha para nós, devido ao território. Ou seja, a porta de entrada 
para os serviços de Proteção Especial, aqui em todo Jardim Ângela, é o Creas do 
Jardim São Luís. […] Temos uma sala para grupos, uma pequena sala para a 
coordenação, uma recepção, uma sala de atendimento individual e familiar e 
uma sala para os técnicos e educadores sociais. O grande problema é a demanda, 
que extrapola as condições de atendimento. Existe ainda uma demanda imensa 
que não chega até nós. Eu nem consigo calcular o tamanho dessa demanda, pois 
existem muitas pessoas que não fazem denúncias formais. Muitas pessoas pensam 
que podem correr riscos ou que não têm nada a ver com isso. Nós não temos 
uma cultura da denúncia para casos de violência intrafamiliar. Achamos – a 
sociedade brasileira acha – que a violência é algo normal. (2013) 

Os fluxos do atendimento no SPVV
Léa:. Então, após uma avaliação do Creas, os casos são encaminhados para nós 
com uma pequena descrição das situações e das pessoas envolvidas. E, claro, com 
os endereços e telefones e, quando se sabe, também o nome do suposto agressor. Em 
suma, uma denúncia! […] A nossa demanda, que é de 160 famílias, é o dobro 
do que está previsto pelo convênio com a prefeitura, que é de oitenta crianças e/
ou adolescentes vítimas de violência e suas famílias. […] Muitos entre os 160 
pessoas que atendemos atualmente são casos não encerrados do NPJ, o serviço 
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anterior. É muito difícil decidirmos quando os casos terminam. A�nal de contas, 
para nós, todos os casos são complexos; então, como vamos estabelecer prazos pre-
determinados de três meses? Não temos lista de espera e muito menos interrupção 
do serviço pela metade. Três meses é o que eles nos pedem, mas nós não fazemos.

[…] O Cras é um dos nossos parceiros de trabalho, pois às vezes encaminhamos 
famílias para serem atendidas. O Cras oferece os serviços de proteção básica de 
assistência social, como cadastramento em programas e/ou benefícios de renda, 
bolsa gás, bolsa alimentação etc. A parte jurídica �cou com o NPJ. Além disso, 
encaminhamos os relatórios dos atendimentos para o Creas, e o Creas envia os 
relatórios para os orgãos de defesa e de justiça. Antes, no Cedeca, atendíamos aqui 
e encaminhávamos o relatório direto para a Vara da Infância. Nós conversávamos 
com o juiz. Ainda temos proximidade com o Conselho Tutelar, pois, em alguns 
casos, fazemos visitas em conjunto com os conselheiros tutelares. 

[…] Essas tantas mudaças são desgastantes para toda a equipe, pois precisamos nos 
adequar a cada uma das situações em particular, tanto do Cedeca como do NPJ 
e do SPVV, ou seja, não decidimos pela mudança, as coisas acontecem meio que 
à nossa revelia. Quando percebemos, mudaram os �uxos, os procedimentos etc. 
Mesmo assim, acredito que precisamos brigar um pouco também, porque senão 
eles acabam descaracterizando os serviços que foram construídos ao longo dos anos.

[…] Pensando bem, nós não fazemos exatamente o que eles sugerem. Nós perce-
bemos que temos certo respeito perante o Creas, pois, a�nal de contas, são anos 
de experiência na mesma região. Além disso, participamos do Fórum em Defesa 
da Vida e do Fórum da Educação, entre outros em que eu ou alguém da equipe 
participa. Acreditamos nos fóruns! Potencializamos os encontros e, pelo menos, 
ajudamos na construção de dois eventos por ano – propostos por nós – e acho que 
existe respeito pela nossa história. […] Nós temos o respeito deles e eles têm cuidado 
conosco. […] Fomos adequando o que era possível e aquilo que não podemos 
fazer, como na época do Cedeca, buscamos por outros meios. Nós continuamos, 
inclusive, com o nosso nome fantasia: Cedeca do Jardim Ângela. (2013) 

Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social 
Básica no Domicílio 
Criado pela Portaria 46/2010/SMADS, o SASF integra os objetivos e estratégias de 
dois serviços da proteção social básica: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
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à Família (Paif ) e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com De�ciência e Idosas. Esses serviços tiveram como antecedentes o Programa 
Ação Família – Viver em Comunidade, instituído em 25 de março de 2006. Sob 
a coordenação do Cras, o Sasf é um programa de proteção às famílias, sobretudo 
àquelas com pouco acesso aos recursos de assistência, residentes em becos e vielas 
e envoltas num cenário de vulnerabilidade. O serviço abrange promoção de acesso 
a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias 
na rede de proteção social, assim como o seu fortalecimento estrutural em espaços 
coletivos de escuta e troca de vivências familiares. As duas unidades – Jardim Ângela 
III e IV – atendem conjuntamente a 2 mil famílias.

O coordenador, Erasmo, em entrevista fala da trajetória que o levou a trabalhar 
no Sasf, depois de experiências em diversos projetos e programas de atendimento 
a famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo o Centro São José no período 
de 2003 a 2009. Em 2009, começa a trabalhar no PAF (Projeto Ação Família), que 
foi ampliado na região de Jardim Ângela para atender 2.100 famílias em convênio 
com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Erasmo: Na primeira semana, tivemos uma formação com o pessoal da Secre-
taria, e foi quando me deparei com a complexidade da política e das diretrizes e 
ações da Assistência Social para o trabalho com famílias. Fiquei perdido, a�nal 
de contas, minha formação é em história, e a função de técnico exigia um denso 
conhecimento na área da assistência, o que naquele momento eu não tinha. Na 
verdade, fui aprendendo com o tempo. Engraçado dizer que para o cargo de 
técnico se exigia ensino superior, mas para o cargo de coordenação do serviço isso 
não era um requisito. Na segunda semana, fomos conhecer os outros pro�ssio-
nais da rede socioassistencial. Atendíamos aos dois lados da M’Boi Mirim. Por 
exemplo, de um lado, Morro do Índio, Jardim Caiçara, São Manuel, Jardim 
Paranapanema, Jardim Jangadeiro. Do outro lado, Dionísio, Santa Lúcia, Tupi, 
Alto da Riviera, Bologna, Nakamura, Jardim Herculano. Nós atendíamos todos 
esses bairros, inclusive esse PAF tinha uma equipe de 24 pro�ssionais. 

[…] Foi um tempo de muito estudo, pois eu não conhecia muito da Política 
Nacional da Assistência, mas havia muita referência a ela em sites do governo, 
nas universidades e mesmo em livros e materiais. Começamos a desenvolver o 
trabalho nesse imenso território e tivemos muitos problemas entre os pro�ssionais 
da equipe e também entre a equipe e a coordenação. Muita intriga e fofoca. 
Em julho de 2010, a Sociedade Santos Mártires decidiu trocar a gerente desse 
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serviço, transferindo-a para o Caps-AD. O cargo �cou vago, e a gestão da So-
ciedade acabou me convidando para assumir provisoriamente a coordenação 
– o convite dado foi para uma gestão de três meses, compartilhada até que eu 
pudesse assumir a função de coordenação do PAF.

[…] Em 2011, nós contávamos com uma equipe mais focada e dedicada ao 
trabalho com famílias no território. Foi nesse ano que começamos uma articu-
lação com o Cras para a mudança da modalidade do serviço em decorrência da 
Tipi�cação.14 O PAF, então, virou Sasf, que é o Serviço de Assistência Social à 
Família e Proteção Social Básica no Domicílio. (2015)

Sobre a atuação do SASF
Regina: O que faz o Sasf? Bom, a PUC-SP foi pioneira nisso. Vocês se lembram 
do PFF? Se não estou enganada, estamos falando de 2004. PFF, isso mesmo! 
Era o Programa Fortalecendo a Família, que depois foi para a Secretaria de 
Assistência […] Tinha um megaprojeto. Todos queriam. Nós chegamos via Ce-
deca Interlagos, pois eles estavam entregando seu convênio, e nós �zemos uma 
união entre equipes. Após a saída da então secretária, o projeto, por ser muito 
custoso, precisou ser revisto e foi muito enxugado, muito. Daí o novo secretário 
da Assistência assumiu. Era o projeto guarda-chuva da Secretaria. Na época, 
virou o Craf – Ação Família –, e o secretário falava disso em todo o lugar que ia. 
Depois veio a Tipi�cação Nacional no Suas. E onde enquadramos esse serviço? 
Como em São Paulo não temos recursos humanos su�cientes para dar conta do 
Suas, hoje o Sasf é um serviço da Assistência Social do município. Nós recebe-
mos a listagem das famílias que obtêm benefícios e, por meio de duas unidades 
(Sasf Jârdim Ângela III e IV), realizamos visitas às famílias. Inserimos as ações 
em serviços socioeducativos e acompanhamos a inserção nas escolas. Questões 
de saúde, en�m… Dizemos por aqui que, caso caia o Sasf, o que será da Assis-
tência Social em São Paulo? Por vezes, esse enquadramento como “Cras”, entre 
aspas, é complicado, porque não podemos fazer nada sem a autorização do Cras 

14 Referência à Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que descreve os serviços da 
Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial. A normativa, publicada em 2009, possibilitou 
a padronização em todo território nacional dos serviços de proteção social básica e especial, 
estabelecendo seus conteúdos essenciais, o público a ser atendido, o propósito de cada um deles 
e os resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais.
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verdadeiro. Por exemplo, o relatório tem que ter o olhar deles, caso contrário, 
nós prejudicamos o próprio município. (2013)

Erasmo: No PAF, atendíamos 2.100 famílias, mas agora foram pensados para 
o SASF dois projetos, ou melhor, duas propostas para audiência pública, cada 
um deles atendendo a mil famílias, e ambas foram aprovadas. Contávamos com 
pro�ssionais do serviço social, psicologia, pedagogia e outros educadores e come-
çamos o processo de transição tendo que nos dividir em duas equipes. Tivemos 
também que dividir as regiões de atendimento. Acabei �cando como coordenador 
do Sasf Jardim Ângela IV, e a Eliane, do Sasf Jardim Ângela III.

[…] Em junho de 2011, iniciamos aqui. Por se tratar de um serviço novo 
para o município, tivemos que, aos poucos, ir construindo com a equipe o que 
entendíamos como necessário para o trabalho com as famílias nesse território. 
[…] A base do Sasf são as ações desenvolvidas por meio das visitas domiciliares. 
Na verdade, o parâmetro do Sasf diz: “Famílias identi�cadas (referenciadas) e 
encaminhadas pelo Cras”. Ou seja, o Cras é o responsável por nos encaminhar 
as famílias que devemos atender. 

[…] Além das visitas em domicílio, nós também realizamos reuniões socioedu-
cativas e o�cinas de geração de renda. Estas não necessariamente se transformam 
em uma prática de trabalho remunerado para as famílias atendidas, porém 
algumas pessoas usam as o�cinas para integrar os espaços de convivência, meio 
como uma terapia. Nós temos critérios das famílias atendidas, que são: 1. famílias 
bene�ciárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 2. 
famílias bene�ciárias do BPC – Benefício de Prestação Continuada – para idosos 
e pessoas com de�ciência; 3. famílias em vulnerabilidade social e/ou situação 
de risco. Na teoria, nós atendemos apenas as famílias encaminhadas pelo Cras, 
mas, na prática, no próprio território, acabamos identi�cando outras pessoas e 
famílias que necessitam de atendimento, ou seja, nós mesmos fazemos o registro e 
encaminhamentos para o Cras. […] Temos aqui um instrumental que se chama 
quadro situacional, e por isso temos liberdade para cadastrar outras famílias.

[…] Como exemplo de atendimento, temos primeiro que estabelecer um bom 
vínculo com as pessoas atendidas, porque nós precisamos entender o contexto de 
vida de suas famílias para depois, e junto com as pessoas, encontrar alternativas 
viáveis. Algumas das tarefas ou serviços nos competem, outras competem a outras 
pessoas. Na verdade, fazemos junto com elas e propomos alternativas em comum 
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acordo. É claro que, na teoria, o discurso é bonito, mas na prática as coisas não 
são tão simples, pois muitas questões acabam di�cultando o sucesso desse trabalho. 
[…] Nós também nos preocupamos com a documentação da família – certidão 
de nascimento, RG etc. Questões que envolvem saúde, educação e demais políti-
cas. Nós ainda orientamos as famílias sobre a importância de cumprir algumas 
condicionalidades. En�m, o papel do Sasf é fortalecer a capacidade protetiva 
da família e da comunidade e facilitar o acesso aos direitos e políticas públicas. 

[…] Podemos dizer que o Sasf é como o Cras no território. Por quê? Nós estamos 
mais próximos das famílias, que nos procuram e solicitam apoio. Outra coisa, 
o Cras não consegue fazer visitas domiciliares, nós conseguimos. O Cras não 
consegue oferecer uma o�cina, nós conseguimos. O Cras não consegue oferecer 
as reuniões socioeducativas e nós fazemos. Então, de fato, somos um Cras no 
microterritório. Isso se dá na cidade inteira, e aqui na subprefeitura de M’Boi 
Mirim é muito complicado, pois temos uma equipe muito pequena para a 
demanda. […] É humanamente impossível! 

[…] Com a mudança do PAF para Sasf, houve uma redução enorme no recurso 
para outras despesas. Com isso, tivemos que readequar muita coisa. Por exemplo, 
o uso do carro para as visitas, material de higiene e limpeza. Fazemos também 
uma boa articulação com as demais organizações locais, pois concentramos as 
datas e os lugares para as reuniões e tarefas. Só não fazemos visitas às segun-
das-feiras. Também contamos com uma supervisão semanal para discussão dos 
casos nos microterritórios e com uma reunião mensal com toda a equipe. (2015)

Regina: Existem duas unidades do Sasf aqui no Jardim Ângela. Uma delas 
é atravessando a estrada do M’Boi Mirim, e a outra �ca logo mais à frente. 
O que acontece com o Sasf? A equipe vai até onde os usuários estão. Por exemplo, a 
equipe do Erasmo está num pedaço aqui do Jardim Ângela, mas ela atende outros 
bairros também. A equipe vai para o Jardim Tamoio, Caiçara, Copacabana. Já 
a equipe da Eliane vai para perto da Escola Municipal Mário Marques. Eles 
atendem às famílias do Dionísio, Nakamura, Alto da Riviera. 

O trabalho com famílias na Proteção Básica também mudou com o tempo. 
Hoje, por exemplo, existe um Cras direto e cinco convênios em formato de Sasf; 
dois com a Santos Mártires, dois com a Bom Jesus e dois com a Vila Remo. De 
modo geral, 99% dos trabalhos na área da Assistência Social em São Paulo são 
desenvolvidos por ONGs como nós. (2013)



Irma Filis em reunião com membros da Fraternidade 
Cristão da Pessoa com De�ciência (FCD)



Acolhimento para a 
garantia de direitos

Conforme comentamos na introdução do capítulo 4, a distinção entre os capítulos 
tem como base facilitar a leitura das muitas atividades que de alguma maneira 
cruzam com a temática dos direitos, e não sugerir uma separação conceitual ou 
programática. Em ambos os agrupamentos há ações de pressão e de inovação, como 
também acolhimento, mais presente neste capítulo. 

A Casa Sofia: centro de apoio a mulheres vítimas 
de violência
A casa surgiu como consequência de conversas com as mães de crianças da creche 
do Jardim Fujihara, que relatavam a violência sofrida pelas mãos de seus compa-
nheiros. Assim, em 1999, teve início o núcleo especializado no atendimento à 
mulher vítima de violência, seja física ou moral, formalmente instalado em seu 
próprio espaço em 2001. Em 2007, o trabalho da Casa So�a foi ampliado pela 
inclusão de um abrigo sigiloso para mulheres em situação de perigo e ameaça – o 
Abrigo Maria da Penha – que continuou até 2013, quando terminou o convênio 
�rmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Regina: Apesar de haver discussão no Fórum em Defesa da Vida sobre a vio-
lência contra a mulher, duas pessoas �zeram história conosco: a dra. Marly e a 
irmã Suzana, sendo que a dra. Marly faleceu vitimada por um câncer que a 
consumiu em pouco tempo. Isso foi em 2008. Já a Suzana continua numa ONG 
do outro lado da cidade. As duas, na época, visitavam uma das nossas creches, 
a do Fujihara, e começaram um trabalho de escuta das mães. Indignadas, elas 
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chegavam por aqui e diziam: “Jaime, existe muita mulher vítima de violência 
nesta região. Nós precisamos fazer alguma coisa urgente”. […] 

Nessa época, a Secretaria de Assistência Social estava nas mãos de Evilásio 
Farias. Ele entendeu a pertinência do trabalho e colaborou para sua conso-
lidação na região do Jardim Ângela. O serviço se tornou política pública e 
ganhou notoriedade. É um convênio muito bacana; ajudou muitas mulheres 
no território, mas agora, como já falei, se tornou um desa�o, especialmente 
por causa do �uxo imposto pelo Creas. É um trabalho muito complexo. Nós 
precisamos lidar com um dos tabus da sociedade brasileira. Precisamos voltar 
nossa atenção para a mulher que sofre tantas violências. A equipe de lá é bem 
aberta. Falamos: “É preciso cuidar dos homens também”. É automático, às 
vezes pergunto para a coordenadora da Casa So�a: “Maria, e esse homem? 
Precisamos atendê-lo também. Mas onde atendê-lo?”. No início, as mulheres 
eram muito feministas. Foi difícil colocar um advogado homem por lá. Nem 
o Jaime entrava na casa. (2013)

Celina: Depois de três anos de trabalho no Cedeca, o padre Jaime me convidou 
para coordenar a Casa So�a, que na época era o Núcleo de Defesa e Convi-
vência da Mulher. “Casa So�a” era o nome fantasia. […] O serviço começou 
aqui com a Marly – uma grande liderança da região que veio a falecer tempos 
atrás – e com a irmã Suzana, que era uma freira que coordenava uma creche 
no Fujihara. Ela ouvia os clamores das mães sendo violentadas nas casas. E foi 
a partir do diagnóstico real, elaborado por um grupo de voluntárias, um grupo 
de mulheres ouvindo outras mulheres, que o projeto da Casa So�a foi escrito e 
logo aprovado pela Secretaria de Assistência Social. (2013)

O pão é sagrado: relato de um dos atendimento 
na Casa Sofia

Celina: Um dia, a Ana, que atendia a dona Maria [nome �ctício], me disse: 
“Só terapia não está adiantando”. Eu falei para entrar com medida cautelar e 
se distanciar do agressor, que a agredia diariamente, psicologicamente, e estava 
acabando com ela. Quando fui falar da medida cautelar para dona Maria, 
ela falou: “Não, não quero, pois eu gosto dele”. Quando se diz isso, temos que 
alterar os encaminhamentos. Também tínhamos que pensar em como fazer isso, 
pois se ela gosta dele… Mas continua na situação de violência? 
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Eu tinha feito um curso no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, o 
CDHEP, sobre mediação de con�itos com círculos de paz… Então pedi: “Ana, 
marca com a família às nove horas”. Foi aqui no Cedeca. Sentamos eu, a ad-
vogada Sandra Batalha, que é uma excelente advogada e feminista (nós nunca 
perdemos uma medida cautelar na Casa So�a), e o Gilmar, que é psicólogo 
do Cedeca – pois envolveria dois �lhos adolescentes, com 12 e 14 anos, e um 
terceiro, com 21 anos. 

E a situação era esta: dona Maria, o marido e três �lhos. Daí, o que aconteceu 
na mediação de con�itos? Nós marcamos às nove da manhã, para não dar tempo 
do seu Francisco, o marido dela, beber – ele era um homem magrinho, magri-
nho… A história da dona Maria eu já sabia. Então falei para o seu Francisco: 
“Seu Francisco, resume a história do senhor”. E eu ia anotando. Ele falou assim 
para mim: “Com 3 anos de idade, eu perdi minha mãe, e quando tinha 10 
anos, perdi a minha única irmã. Ela foi estuprada e assassinada aqui no Jardim 
Ângela. Eu não tenho o respeito de nenhum dos meus �lhos, o lugar em que eu 
durmo no chão é mais sujo do que a casinha do cachorro que ela [apontando 
para dona Maria] limpa. Eu já trabalhei no Correio de São Paulo, mas, hoje, 
faço pão”. Ponto �nal, essa era a história do seu Francisco. 

Na mediação de con�ito, nós vamos anotando as palavras-chave, como: pão, 
chão… Perguntei: “Seu Francisco, por que você dorme no chão? Você se acha 
um lixo às vezes, não se acha?”. “Sim, por isso que eu �co no chão!” “Por que 
o senhor esquece que todos os dias se faz pão? O pão é sagrado. O pão mata a 
fome, logo, o senhor também é sagrado, pois faz pão.” Virei para dona Maria 
e falei: “A partir de hoje o seu Francisco não dorme mais no chão, porque ele é 
sagrado. Ele faz pão.” 

Você precisa usar o elemento imaginário que o outro conhece. “Eu não sei qual 
dinâmica que a senhora irá propor em sua casa, mas ele não deve mais dormir 
no chão. Tudo bem, seu Francisco?”. E ele: “Tá bom”. Retomei com ele e per-
guntei: “Seu Francisco, eu posso te encaminhar agora para o Caps-AD para se 
desintoxicar do álcool, você aceita?”. “Eu não! Não gosto de remédio e sei que 
lá vão me dar remédio.” Eu disse: “Posso, então, encaminhar o senhor para o 
Alcoólicos Anonimos do Piraporinha?”.

Daí ele falou que lá ele ia. Quando ele disse “lá eu vou”, você não pode perder 
nem um minutinho. Eu já estava com a agenda e com o Nextel em mãos e liguei 



86  |  Sociedade Santos Mártires do Jardim Ângela

para lá e perguntei se ele podia frequentar o grupo naquele dia. Perguntei a que 
horas começava. Às sete? Então “manda ele chegar seis e meia, para podermos 
acolher e etc.”. “Pode ser, seu Francisco? Ir às seis e meia?” “Posso.” (2013)

Corpos de Penha: outro relato
Celina: Em 2008, em um Seminário dos Direitos Humanos com um dos 
maiores juristas do Brasil e com o Eduardo Suplicy, passamos o dia todo aqui 
na igreja. A tarde toda… Como eram dezesseis dias de ativismo, eu pedi para 
o Fórum de Santo Amaro, no Tribunal do Júri, o nome das dezesseis mulheres 
executadas na região sul. E a doutora Jaqueline disse: “Você só quer dezesseis? 
Pois eu estou com 35”. Daí ela mandou. Eu pedi informações do tipo: número 
de �lhos, lugar da execução, motivo das mortes… 

A Rede Mulher ajudou com mil reais. Eu queria dezesseis madeiras de 1,70 
metros, e chamei um artista da região – o Fernando, um jovem daqui – e ele 
contornou um corpo de mulher. Eu mandei ao marceneiro. Ele recortou dezesseis 
corpos em formato de mulheres e fez um mecanismo para que eles �cassem de 
pé. Ele disse: “Não põe rosto, Celina”. Pintamos os corpos, colocamos roupas que 
tínhamos no bazar. […] A doutora Jaqueline batizou as �guras como corpos de 
Penha – e até hoje eles circulam, pois existem na Penha, em São José dos Campos, 
na Barra Funda e em Embu, em cada lugar tem dezesseis corpos. 

Daí nós digitamos o nome de cada mulher, a idade que tinha quando foi exe-
cutada, o número de �lhos que ela deixou, o tipo de arma que a matou. Ela 
segura nas mãos um círculo que tem os motivos das mortes. E, se vocês virem os 
motivos das mortes, a maioria é por conta do círculo da violência, que é dividido 
em três partes referentes à violência: 

– A primeira é a fase de tensão, na qual o agressor faz de tudo para reprimir a 
mulher. O núcleo de defesa precisa atuar aqui, pois, se ela não romper o círculo 
da violência… ela cai aqui. 

– Na segunda fase, é a alta vulnerabilidade pessoal. Nessa fase, ela corre risco 
de morte, e muitas mulheres são executadas. Essa segunda fase dura de 15 a 
48 horas. Aqui as mulheres sofrem os maiores danos, não aguentando mais a 
violência. A mulher pede a separação. 

– Quando a mulher pede a separação, ela entra na fase de alta vulnerabilidade 
individual, porque o agressor não pode perdê-la. Ele prefere executar. 
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Então muitas mulheres morrem porque pediram a separação. Algumas delas 
morrem por não fazerem visitas íntimas aos maridos na prisão. E, de lá, eles 
mandam executá-las. Outra vendeu duas bicicletas que ele tinha para comprar 
comida e também foi executada. Outra foi morta e também sua �lha de 3 anos, 
porque ela pediu pensão alimentícia. 

Fizemos exposição no Ibirapuera, no Ministério Público. (2013)

Desafios para a manutenção desse serviço
Celina: Um pro�ssional trabalhando com violência diariamente não aguenta 
�rme mais do que dois anos e meio. Sem apoio ou supervisão, o tempo é menor 
ainda. Por exemplo: aqui na Casa So�a temos pouquíssimos espaços para isso – e 
isso piora, pois estamos falando de pro�ssionais que já recebem pouco, trabalham 
em serviços considerados de média complexidade e que, para meu entendimento, 
são serviços de alta complexidade. Creio que existe um sucateamento “automático” 
das ONGs, pois quem mais faz os serviços na área da Assistência em São Paulo 
são elas. Os serviços são bons, falo isso porque tenho como referência a Casa 
So�a – ao menos, na época em que eu estava por lá. Em resumo: faltam con-
dições de trabalho adequadas, melhores salários, investimentos para formação e 
supervisão. Por isso os pro�ssionais adoecem e, periodicamente, alguma pessoa 
da equipe �ca doente. Como sabíamos disso? Eu tenho uma amiga que trabalha 
com �orais de Bach, e ela vinha periodicamente; toda quinta-feira nós tínhamos 
uma parada com a equipe e sentávamos todas as pro�ssionais e perguntávamos 
sobre os casos mais difíceis, fazíamos rodadas, e cada pro�ssional falava sobre o 
que estava sentindo e vivendo.

Nós tínhamos um livro que continha �chas únicas com o número e a média 
das mulheres em atendimento. Na época, eram 32 dando entrada quase todos 
os meses. Muitas delas recebiam encaminhamentos e eram tratadas fora, com 
a ajuda de outros serviços, mas muitas �cavam conosco. A porta da Casa 
So�a era terapia comunitária. Eu e a Léa fomos capacitadas em um projeto 
do Governo Federal em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas, a 
Senad, e depois disso decidimos fazer uma supervisão, um grupo voltado às 
questões de violência contra a mulher. Com certeza, tornou-se um grupo mais 
complexo. (2013) 
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O Projeto Protocolo
Celina: Tínhamos escrito um projeto e precisávamos, na época, de uns 100 mil 
reais. Eu me lembro do cara do �nanceiro da Prefeitura falar para mim, quando 
as conversas estavam dispersas: “Eu quero ver se o outro partido que entrar vai 
se interessar pelo projeto de vocês”. Eu falei: “Não estou pedindo favor nenhum. 
Estou pedindo política pública para o meu povo. E outra, o salário que você 
recebe quem paga é esse mesmo povo. Povo pobre. E dos impostos dos salários 
deles é que você recebe; logo, não estou pedindo nenhum favor. Não podemos 
perder esse trabalho”. Por isso que eu sempre comento muito sobre isso… Quem 
está na base precisa ter uma formação política. Precisamos aplicar na base 
uma ação política voltada às lideranças – uma formação política lúcida para 
as lideranças comunitárias. 

Depois de quinze dias veio a informação de que o nosso projeto tinha sido apro-
vado. […] O projeto consistia numa Rede de Serviços de Cuidados para as Mu-
lheres em Situação de Violência. Fomos até Campinas para conhecer o Iluminar 
Campinas, um projeto que é uma referência para o Brasil, e chegando por lá, 
a dra. Verônica, que é a coordenadora, nos disse: “Não adianta vocês pensarem 
na mulher, pois vocês precisam pensar na pessoa em situação de violência”. Daí 
eu falei: “Será que dá para repensarmos, então?”. Foi aí que nós �zemos um 
curso de capacitação – de agosto até dezembro. O dinheiro dava praticamente 
apenas para o pagamento dos palestrantes e de uma equipe para administrar 
a Casa So�a, porque era muita coisa. Esse projeto chamamos de “Protocolo”. 
E esse Projeto Protocolo passou a ser considerado um braço da Casa So�a. 

Havia três pessoas que cuidavam da coordenação do serviço. Nós sabíamos que 
era um projeto com início, meio e �m. Ia terminar em dezembro, e nós preci-
sávamos captar recursos para ir para a fase dois, só que, nesse ínterim, quando 
terminou dezembro, eu acabei saindo da Santos Mártires. […] Um dia, uma 
amiga manda um e-mail que dizia que o Prêmio dos Direitos Humanos tinha 
sido prorrogado. E como o padre Jaime estava em viagem, eu mesma tomei 
a decisão de inscrever a Sociedade Santos Mártires para uma premiação do 
Governo Federal. E o que eu �z? Lembro da pergunta: “O que de inovador a 
Sociedade Santos Mártires está pensando para a sociedade?”. Eu tinha o Protocolo 
na minha cabeça. Escrevi o projeto novamente. Dissertei sobre o Protocolo e, 
passados quinze dias, abri meu e-mail: o padre Jaime havia ganhado o Prêmio 
de Direitos Humanos. E eu liguei avisando para ele ir pegar o certi�cado! […] 
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Depois disso, o Dantas, do Ministério Público, me ligou perguntando se podia 
inscrever o Protocolo no Prêmio Innovare, voltado à Promotoria […] Mandei 
todos os documentos e eles ganharam também. En�m, isso tudo com o “Proto-
colo da Rede”, que eu e o Sergio Bosco escrevemos. Havia cursos de capacitação, 
campanhas etc. Na nossa visão, precisávamos de uma escuta quali�cada, o que 
leva ao bom atendimento. Você precisa entender sobre as causas e consequências 
da violência. Você precisa entender sobre resiliência, sobre como se fazem os 
encaminhamentos para a rede de proteção. Entender como a gente chama os 
parceiros. Em suma: o Protocolo consistia numa formação que abordava todos 
esses itens. (2013)

Problemas financeiros: o Projeto Bela Sofia
Celina: Lembro de um projeto que nós escrevemos… isso foi na época da de-
putada [federal] Erundina. O projeto se chamava Bela So�a. Ele consistia em 
melhorar as condições dos trabalhos realizados na Casa So�a, ou seja, tornar 
a Casa So�a um espaço mais agradável para receber as mulheres vítimas de 
violência que chegavam por lá. Então, dentro do escopo, sugerimos: televisões, 
telões, sofá, cadeira, máquina de lavar, coisas necessárias para infraestrutura 
de um núcleo de defesa. Na época, o projeto [emenda parlamentar] foi apro-
vado com 150 mil reais, mas como a situação �nanceira da Sociedade Santos 
Mártires era complicada, porque a Prefeitura não passava o dissídio, e como o 
dinheiro não podia ir direto para a Casa So�a, ele caiu na conta bancária da 
Sociedade. O prazo venceu, e eu não pude prestar contas ao Governo Federal. 
E as complicações continuaram por longa data. A Casa So�a, por incrível que 
pareça, aqui no Jardim Ângela – com alta vulnerabilidade – foi considerada, 
pelo atendimento às mulheres, uma casa de referência no Brasil. (2013)

O Abrigo Maria da Penha 
O Abrigo Maria da Penha teve início em julho de 2007 e funcionou durante cin-
co anos. Tratava-se de um serviço de proteção especial de alta complexidade que 
atendia mulheres, com ou sem �lhos, vítimas de violência doméstica e em risco de 
morte. Durante os anos de funcionamento, esteve sob a coordenação de Fátima 
Lopes. Segundo ela, se diferenciava de outros abrigos do município por ser um 
serviço vinculado à Secretaria Municipal da Ação Social (e não à Coordenadoria da 
Mulher). O objetivo desse serviço era fortalecer as mulheres que nele chegavam, de 
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modo que pudessem recomeçar a vida. Fátima, em entrevista realizada em 2015, 
fala sobre o funcionamento do abrigo, a forma como as mulheres chegavam e as 
razões que levaram ao encerramento desse serviço. 

Fátima: Em julho de 2007, recebemos o edital e fomos implantar o Abrigo 
Maria da Penha. Interessante notar que muitas mulheres ou famílias atendidas 
nos CCAs e na Casa So�a acabavam chegando ao Abrigo. Ou seja, está aí a 
importância de um trabalho de prevenção da violência doméstica, porque ela 
não atinge apenas as mulheres, mas, com certeza, também as crianças e a fa-
mília como um todo. […] O problema do edital era que ele não era su�ciente 
para atender toda a nossa demanda, que era muito grande. Por exemplo, as 
mulheres atendidas na Casa So�a, e que não tinham condições de voltar para 
casa, precisavam ser encaminhadas para o Abrigo.

Lembro que, nessa época, eu e a Celina é que fazíamos muito desse trabalho e 
acabamos percebendo algumas di�culdades. Até porque as mulheres precisavam 
de tempo para reconstruir suas vidas. No começo, a previsão era de três meses no 
abrigo, e isso não dava para nada. Precisávamos de pelo menos seis meses para 
realizar um trabalho de recomeço, pois tínhamos que entender a situação da 
família, acolher a mulher e, na sequência, construir junto com elas, e muitas 
vezes com os �lhos e �lhas, um plano ou projeto de vida: era o PIA, ou Plano 
Individual de Atendimento. Para isso, precisávamos encaminhar as crianças 
para médico, escola e demais serviços; precisávamos também inserir a mulher 
nas redes de assistência e saúde… Na verdade, nós precisávamos garantir a 
segurança das mulheres e das famílias. (2015)

Entrevistadores: Como elas chegavam? 

Fátima: O primeiro contato era uma entrevista que eu e a assistente social fa-
zíamos juntas, pois eu fazia questão de participar desde o acolhimento. Depois, 
fomos percebendo que não era tão necessária a minha presença, pois a assistente 
social já dava conta do trabalho de acolhimento das mulheres. Tivemos que criar 
critérios especí�cos, porque havia mulheres que chegavam, mas percebiam que o 
lugar delas não era lá. Esse trabalho durou cinco anos. […] Ali criávamos um 
trabalho sobre os direitos das mulheres, rede de serviços, falávamos da cartilha 
Maria da Penha. Isso fazia com que elas �cassem fortalecidas e mais conscientes 
de suas escolhas e direitos. Além disso, orientávamos para que elas buscassem os 
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serviços públicos e outros grupos de apoio que pudessem oferecer auxílio. Nesse 
momento, elas não estavam mais tão vulneráveis.

[…] Uma das prioridades do serviço era a segurança das mulheres. A�nal 
de contas, quase todas estavam ameaçadas de morte, além de ter um passado 
marcado por situações de violência que as deixavam muito mais vulneráveis do 
que as mulheres “comuns”. Muitas não podiam sequer voltar para suas regiões, 
porque poderiam ser assassinadas. Isso gerava muito apreensão e cuidado da nossa 
parte. Mas isso é uma coisa que não está resolvida, pois ainda hoje é enorme o 
número de mulheres agredidas e mortas por homens.

[…] Das mulheres atendidas, o tempo de permanência na casa variava – tive-
mos mulheres que �caram até um ano, outras �cavam menos tempo. Podíamos 
atender até vinte pessoas, contando com os �lhos e �lhas. Ou seja, no geral, 
atendíamos entre quatro a seis famílias. O que di�cultava muito, porque eram 
�lhos e �lhas de mulheres diferentes, e não tínhamos um cômodo para cada 
família; às vezes, elas tinham que dividir quarto. 

Independentemente do número, o mais importante era acolher as mulheres, 
porque muitas delas chegavam com medo, angustiadas, en�m, uma situação 
delicada. Muitas delas não tinham documentos, estavam machucadas… En-
tão, num primeiro momento, elas eram acompanhadas por uma educadora, e 
nós incentivávamos que elas fossem andando ou de ônibus aos serviços, para 
ganhar mais autonomia e con�ança. Quando elas estavam mais seguras e com 
a autoestima elevada, iam sozinhas levar os �lhos para a escola etc.

Entrevistadores: O que faziam as mulheres no Abrigo?

Fátima: Nos primeiros anos do Abrigo, tivemos muitas atividades. Lembro 
que havia disponível no Cras recurso para o trabalho com elas, então criamos 
uma o�cina de trufa no Abrigo. Elas próprias administravam, faziam a trufa e 
depois vendiam na região. Elas saíam e vendiam, era muito forte e bonito. Nós 
só mediávamos. Depois da trufa, tivemos sacolas do tipo daquelas do Boticário, 
entre outras ações. Com isso, elas eram preparadas para o mercado de trabalho. 
Ou seja, apoiávamos as iniciativas voltadas ao trabalho. Fazíamos uma avaliação 
e sempre tínhamos o retorno positivo por parte delas. (2013) 
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Encerramento das atividades do Abrigo e desafios para o 
enfrentamento das violências contra as mulheres 

Fátima: Quando estávamos conseguindo entender melhor o nosso papel no 
Abrigo e desenvolver um trabalho articulado e com bons resultados, a política 
mudou. Não houve por parte do Estado um acompanhamento conosco; o que 
aconteceu foi que apareciam casos muito distintos – por exemplo, mulheres que 
viviam nas ruas e não queriam �car num ambiente fechado. […] Na época, 
tínhamos boa parceria entre abrigos e os Núcleos de Defesa, ou seja, um abrigo 
de uma região oferecia vagas para mulheres de outras regiões. 

[…] Quando entraram os Creas, os casos eram encaminhados para os Creas, 
que depois nos encaminhava os casos das mulheres vítimas de violência. Mas 
aconteceu que muitos dos casos encaminhados não eram adequados para o Abrigo, 
porque, como já falei, no Maria da Penha o nosso maior desa�o era a segurança 
da mulher. O nosso trabalho tinha um caráter sigiloso e de segurança da vida 
dessas mulheres. E para di�cultar ainda mais, chegamos a receber mulheres de 
outras cidades, estados e até de outros países. Imagina o desa�o de atender essas 
mulheres e seus �lhos e �lhas imigrantes? Em outros casos, recebemos também 
�lhos e �lhas adolescentes mais velhos, com mais de 15 anos, o que exigia uma 
atenção maior e mais cuidado da nossa parte.

[…] Um dia, um marido chegou à porta do Abrigo… Imagina! En�m, tudo 
foi �cando mais difícil com o direcionamento e supervisão do Creas na frente 
do serviço de acolhimento das mulheres. Isso foi até o �m de 2012. Penso que 
perdemos uma luta, uma luta realizada pelo povo. […] Acho necessária a 
existência de outros projetos e serviços que possam acompanhar as mulheres 
para além dos abrigos, pois essa mulher que estará um pouco fortalecida precisa 
refazer sua vida na sociedade. Ela precisa, por exemplo, arrumar um trabalho, 
estudar, acompanhar os �lhos e �lhas etc. Porque se o contexto de volta for o 
mesmo de antes, repleto de violências e precariedades, penso que as coisas ruins 
podem voltar e ela mesma �car refém disso tudo. (2013) 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes 
Diante do grande número de crianças e adolescentes dos distritos do Jardim São 
Luís e Jardim Ângela que sofriam maus tratos, abuso sexual, agressões e abando-
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no, a Sociedade Santos Mártires foi convidada a criar e gerenciar um serviço de 
abrigamento. O Abrigo Raio do Sol, instalado em 2002, foi o primeiro da região 
e funciona em convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo. Depois dele 
veio o Abrigo Girassol, aberto em 2010. Conhecido formalmente como Saica, os 
abrigos atuam na assistência a crianças e adolescentes em situação de risco como 
medida protetiva, provisória e excepcional e de transição para posterior retorno da 
criança à família de origem, ou sua colocação em família substituta. 

Joel: […] Após o RAC e outras funções administrativas, acabei indo fazer a 
gerência do Abrigo Girassol, onde estou até hoje. Esta é a minha trajetória dentro 
da Sociedade Santos Mártires. Cheguei em 2010 para implantar o abrigo – um 
serviço de acolhimento institucional. Nós ainda falamos “abrigo”, mas hoje o 
nome correto pela tipi�cação dos serviços da assistência é Saica.  

Esse serviço acolhe crianças e adolescentes encaminhados pelo Fórum da Vara 
da Infância e Juventude. São crianças e/ou adolescentes que tiveram seus di-
reitos violados por abuso sexual, con�itos familiares, envolvimento com crimes, 
drogas, ameaças de morte… e por isso precisam sair da região em que vivem. 
Abandono, morte dos genitores. É esse o público que nós acolhemos no Saica. 
Existem variações quanto à idade: por exemplo, tenho lá um menino de 1 mês 
e outro que é um adolescente que em janeiro completa 18 anos. São 20 ou 22, 
dependendo do mês […], porque temos a questão do frio da cidade. De junho a 
novembro são 22. E de novembro a maio, 20. Então o Saica procura encontrar 
formas para o retorno dessas crianças e adolescentes para o convívio familiar 
ou comunitário – podendo ser uma família substituta ou família extensa, 
de tios, avós ou madrinha de batismo, por exemplo – e, em último caso, até 
mesmo adoção. (2013) 

Organização e funcionamento dos Saicas
Joel: Fazemos o abrigamento quando a juíza solicita. O trabalho com a família 
também é feito por nós. Buscamos as famílias. O Fórum nos ajuda, como, por 
exemplo, no caso de uma família que mora em outro estado, pedimos para o 
Fórum entrar em contato com a Vara da Infância da outra cidade. Mas é muito 
demorado. A burocracia é crucial nesse modelo. 

A gente também acaba fazendo visitas. Hoje mesmo �z uma visita para um ado-
lescente que �cou três meses conosco e evadiu, foi embora da casa. Consideramos 
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que o serviço não é uma prisão, pois somos uma unidade de atendimento que 
deve proteger as crianças e adolescentes e, como em toda casa, o portão não �ca 
trancado. Ele quis sair e saiu. Mas o juiz determinou, por meio de um ofício, a 
sua localização, exigindo informações sobre sua condição e saúde. Então fomos 
fazer uma visita para saber se ele estava com a família ou não. Isso só nós que 
fazemos. (2013) 

Dificuldades para a manutenção dos Saicas
Joel: Na Subprefeitura M’Boi Mirim existem três Saicas. E você acaba não 
acolhendo apenas as crianças e adolescentes dos distritos do Jardim São Luís e 
do Jardim Ângela, pois você acaba recebendo adolescentes de outros distritos da 
cidade, porque não existe vaga, o que torna mais difícil o acompanhamento 
com as famílias. […] E tem aqueles que não têm referência familiar, não sabem 
onde está a mãe, não conhecem pais, avós ou tios. Esses �cam institucionali-
zados até os 18 anos. Depois disso, encaminhamos para repúblicas de jovens. 
A inserção nas repúblicas é difícil, pois o jovem precisa ter determinado per�l, 
ou seja, não é só porque completou 18 anos que vai automaticamente para uma 
república. Eles precisam ter um período de convivência, a�nal de contas lá eles 
vão precisar cozinhar, lavar, passar etc. Questões como roubo e furto entre eles 
não são aceitáveis, e, caso aconteça, o jovem deve sair no dia seguinte. Então, se 
a gente percebe, conversamos com os adolescentes e falamos para eles: “Se vocês 
�zerem isso lá, não �carão por muito tempo”. E de lá, eles vão para a rua mesmo. 

Na verdade, a Sociedade Santos Mártires acabou criando esse serviço porque 
não havia abrigos na região. Fomos, na época, o primeiro abrigo constituído 
durante a gestão Marta Suplicy. Isso faz doze anos. Não havia nenhum serviço 
do tipo, nem no distrito de São Luís, nem no Jardim Ângela. Fomos procurados 
pelo município para criar esse serviço na região. É um serviço que sobrevive, 
sempre no limite, pois o recurso é insu�ciente e o trabalho, muito desgastante 
para a equipe e para a organização. A demanda de manutenção é diária, o 
que acaba onerando a organização. […] Se não fosse a contribuição dos outros 
serviços da Sociedade Santos Mártires, nem conseguiríamos pagar os custos de 
alimentação. Se pagamos 50% é muito. Se não tivermos doações, não acontece. 
Faz tempo que eu não compro roupas para as crianças e adolescentes, porque é 
na base da doação. Não temos recursos disponíveis, então o que compramos são 
apenas roupas íntimas – cuecas e calcinhas; já calças, blusas de frio e sapatos 
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são todos através de doações. Nós não compramos, porque o dinheiro é mínimo. 
[…] Atualmente, temos grupos de trabalho que estão discutindo na cidade a 
melhoria desses serviços e lutando pela diminuição da quantidade de crianças 
para os atendimentos, a melhoria dos salários dos pro�ssionais, o aumento nos 
investimentos etc… Tem um grupo forte, pensando a melhoria não apenas dos 
abrigos, mas dos serviços de assistência, porque sem apoio é insustentável. (2013)

O Ninho da Esperança e as pessoas com deficiência
O trabalho com pessoas e as famílias de pessoas com de�ciência antecede a Socie-
dade Santos Mártires. Havia já dentro do Arquidiocese o movimento Fraternidade 
Cristão da Pessoa com De�ciência (FCD), e, no trabalho anterior de Embu, foi 
criado Fê e Luz com um foco mais especí�co sobre o que hoje é chamado de de-
�ciência intelectual. Dada a proximidade entre as duas paróquias, o trabalho foi 
incorporado também na agenda da recém-criada SSM. Posteriormente, em contato 
com as equipes de saúde que atuavam no Jardim Ângela, membros da Sociedade 
Santos Mártires e da paróquia tomaram conhecimento do número elevado de 
famílias com pessoas, �lhas e �lhos, com necessidades especiais. Em 1995, foi 
constituído um grupo que se reuniu na Comunidade de Jardim Ranieri em que 
pais e �lhos podiam conversar, acolher e valorizar a vida de pessoas frequentemen-
te marginalizadas e sem respeito para com seus direitos. Em 2001, com o grupo 
já em crescimento, foi comprada uma casa com dinheiro de doações, incluindo 
irmão Nicolau (ver capítulo 6), onde foi implantado um centro dia, apoiado por 
voluntários especializados. Até hoje, o Ninho da Esperança é um dos poucos lu-
gares que acolhe pessoas com de�ciência intelectual no Jardim Ângela, atendendo 
uma média de 34 pessoas por semana. A segunda-feira é reservada para reuniões 
com as mães dos atendidos. Nas terças e quartas, vêm as crianças, jovens e adultos 
com de�ciências mais leves, e nas quintas e sextas, as com de�ciências maiores. 
Alguns vêm uma vez por semana, e outros, duas. O trabalho com portadores de 
de�ciências foi in�uenciado também por Sílvia Tavares, fundadora da primeira 
Arca.15 Foi por meio de Sílvia que criaram o Ninho da Esperança, que mais tarde 
contou com o apoio �nanceiro de John e Jean Sieh. O Ninho faz parte de uma rede 

15 As Comunidades Arca foram inspiradas pelo �lósofo e teólogo canadense Jean Vanier e o padre 
�omas Philippe, fundadores da Communauté L’Arche, e tem por princípio a convivência 
com pessoas portadoras de de�ciência mental. No Brasil, a primeira casa foi fundada em junho 
de 1987, por inciativa de Maria Sílvia Tavares de Jesus.
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de pro�ssionais, pesquisadores e outros membros da comunidade que se reúnem 
uma vez por mês no Fórum de Inclusão que teve início em 2003, com o objetivo 
de dar visibilidade às pessoas com de�ciência da região do Jardim Ângela. 

Não podemos falar a respeito do Ninho da Esperança sem mencionar a presença 
e incentivo da irmã Filis (Philomena) Heaney, que chegou ao Brasil em 1975. Ela 
vinha da Irlanda, onde obtivera treinamento em enfermagem e obstetrícia (era “State 
Registered Nurse”) e estava associada à Missão Médica de Maria (Medical Mission 
of Mary). Chegou em Embu, na Paróquia de Todos os Santos, onde já estavam os 
padres Eduardo e Jaime. Suas atividades se estruturaram em duas direções. Junto 
do padre Eduardo, trabalhou com pessoas com de�ciência, atividade que conti-
nuou a exercer durante toda sua estada posterior no Jardim Ângela.16 Mas ajudou 
também na criação de uma clínica popular para atenção à saúde – lembrando que 
na época não havia serviços de saúde estruturados para a população pobre (o SUS 
data de 1990) e um curso de atendentes em enfermagem, posteriormente reconhe-
cido pelo Conselho Regional de Enfermagem. Filis �cou em Embu durante nove 
anos, até 1983, quando foi transferida para a Brasilândia. Nove anos depois, em 
1992, retornou para a zona sul, dessa vez para o Jardim Ângela, onde continuou 
a parceria com os padres Jaime e Eduardo e deu prosseguimento ao trabalho com 
pessoas com de�ciência. 

Pe. Eduardo: Por causa da violência em Embu, assim como no Jardim Ângela, 
havia muitos paraplégicos e tetraplégicos, resultado de ferimentos à bala, proble-
mas com a coluna dorsal e esse tipo de coisa. Eu percebi esse tipo de problema – 
era algo com que eu já havia começado a trabalhar durante meu período no 
seminário. Porém logo descobri que não era possível misturar pessoas que tinham 
necessidades especiais físicas e mentais, pois, se você é paraplégico, sua mente 
está ótima, mas, por estar em uma cadeira de rodas, as pessoas acham que sua 
mente não está funcionando tão bem. 

Há um grupo autogerido chamado Fraternidade Cristã da Pessoa com De�-
ciência (FCD) que agrega pessoas com de�ciências físicas, e nós iniciamos um 
grupo semelhante em Embu e também aqui, quando viemos para o Ângela. Ele 
funciona bem e tem suas reuniões na SSM. Contudo o caminho que levou ao 
Ninho seguiu outra lógica.

16 Irmã Filis regressou à Irlanda em 2017, por motivos de saúde. 
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O franco-canadense Jean Venier havia iniciado a ideia de um Lar Comunidade 
na França, retirando das instituições pessoas com de�ciências intelectuais e con-
vivendo com elas em residências. Nós estávamos trabalhando com famílias de 
de�cientes intelectuais – um grupo chamado Fé e Luz – aqui no Embu. Quando 
viemos para o Jardim Ângela, mesmo sem a Filis, que havia sido alocada em 
outro lugar, continuamos a trabalhar. O movimento Lar Comunidade havia 
vindo a São Paulo, pois queriam trabalhar no Brasil. No �m das contas, eles 
decidiram ir para a Brasilândia. E quem estava lá? A Filis. 

Jean Venier veio ao Brasil para abrir o lar e veio nos visitar. Ele é muito aberto 
e conversamos sobre nossas preocupações. Informamos que tínhamos cerca de 
cinquenta ou sessenta pessoas que precisavam ir para moradias no modelo do Lar 
Comunidade, mas a casa que tínhamos disponível só poderia abrigar cinco ou 
seis. Ou seja, privilegiaríamos cinco ou seis, durante 24 horas por dia, deixando 
de lado os demais 45. Estávamos pensando em algo diferente, como dar ajuda 
às mães – sobretudo mães, pois os pais nem sempre estão presentes –, dando-lhes 
condições de cuidar de suas crianças. Talvez acolhendo as crianças na casa por 
duas ou três horas enquanto as mães realizam suas tarefas domésticas. 

Jean não tinha nenhuma experiência como essa, mas tinha um belo poema 
sobre um ninho de esperança segurando um pássaro ferido nas mãos até que 
fosse capaz de voar, mas que, se não pudesse voar, seria colocado no chão para 
andar. Portanto foi esse o ponto de referência, e foi daí que nasceu o Ninho da 
Esperança. E conseguimos uma excelente casa, pois tivemos doações muito boas 
– nessa área não há problema, doações são dadas rapidamente para necessidades 
especiais, dentro e fora do Brasil. Em contraste, outros serviços, como a Casa 
So�a, di�cilmente conseguem apoio. (2013)

Irmã Filis: Voltei para a paróquia em 1992 e assumi a área de de�cientes com 
Eddie […]. Quando estava na Brasilândia, conheci a Silvia Tavares que, com 
Jean Venier, havia iniciado o movimento Arca para crianças intelectualmente 
de�cientes. Nós começamos um grupo – Fé e Luz – e reuníamos entre cinquenta 
a sessenta famílias, aqui, uma vez por mês, no domingo […]. Eu estava pensando 
que poderíamos abrir uma casa, como na Arca; mas na Arca havia apenas cinco 
crianças em uma casa e cinco na outra, e nossa demanda era muito maior. Assim 
surgiu a ideia de ajudar as mães; �car com as crianças um dia durante a semana 
para que a mãe pudesse ter algum tempo para si mesma; para fazer o cabelo, fazer 
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as unhas, lavar e passar roupa e ganhar algum dinheiro […]. Começou dentro 
da proposta da Arca e a casa foi comprada na Riviera. Depois, com as mudanças 
na paróquia, (a casa) foi transferida para a Sociedade Santos Mártires. Somos 
independentes contando com a ajuda de John Sieh e sua esposa Jean, que conheci 
em um retiro das irmãs beneditinas. Agora temos entre 25 e 26 jovens e as portas 
estão sempre abertas. Além da equipe, temos cerca de vinte voluntários. (2013)

Programa de Educação e Defesa Ambiental: o Ângela de 
Cara Limpa
O objetivo geral do programa é promover o desenvolvimento sustentável no Jardim 
Ângela, além de despertar a consciência ambiental e cidadã da comunidade e gerar 
trabalho e renda. O público-alvo é formado por moradores da região de baixa renda, 
e o número de pessoas atendidas tem variado ao longo dos anos, in�uenciado pelo 
êxito de diferentes projetos, demandas e ofertas de bolsas. Houve períodos em que 
os diferentes apoios permitiram agregar mais pessoas em situação de alta vulnerabi-
lidade – chegando até trinta pessoas envolvidas de alguma maneira – e momentos, 
como o presente, em que por falta de subvenções o foco é dar prioridade para pessoas 
que podem se reinserir via trabalho. Dessas várias experiências, permanece a coleta 
seletiva focada em criar independência �nanceira para todas as pessoas envolvidas 
sem necessidade de subvenção, a agricultura urbana e as atividades de formação 
no uso de papel reciclável. Criou-se uma rede de contatos que garante um �uxo 
constante de materiais para reciclagem, inclusive dos diferentes projetos e centros 
da própria Sociedade. Sulália liderou essa atividade durante os anos de expansão:

Sulália: Lembro que havia uma sala que se chamava Programa Integrar. Na 
verdade, iniciei um curso organizado pela CUT, construído a partir de um 
recurso destinado aos trabalhadores. Aceitei mais um desa�o. Com o passar do 
tempo, comecei a gostar das atividades e fui sempre encarando novos desa�os… 
A�nal, eu tinha me afastado da escola na sétima série. Esse curso era pro�ssio-
nalizante, mas com ele eu também poderia conseguir o certi�cado do ensino 
fundamental. Foi quando aprendi sobre cooperativismo. Foi em 1995. Lembro 
que teve um Seminário no ABC, para o qual convidamos o Paul Singer, o 
Lula… na época, ele nem era presidente. Lá a gente discutiu sobre cooperativa. 
Em 1995, concluí o curso e logo quis também concluir o ensino médio. Acabei 
indo para Ribeirão Pires como liderança da região, e lá concluí o meu ensino 
médio. […] Em 1997, começamos a discutir a questão do meio ambiente na 
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região. Nessa época, não dávamos muita importância para o meio ambiente. 
Na verdade, não o tomávamos como problema para a região. 

Em 1997, eu e mais dois amigos iniciamos um trabalho que consistia em levar 
um grupo de ambientalistas que iriam trabalhar com as questões sobre meio 
ambiente nos diferentes lugares do Jardim Ângela. Ou seja, eu os levei para 
conhecer as lideranças locais, as escolas, os postos de saúde etc. Na verdade, eles 
queriam formar lideranças. Na conclusão, tivemos quarenta lideranças forma-
das. Fizemos o curso no Centro São José, na Riviera Paulista. Eles trouxeram 
técnicos e professores. Isso foi muito importante, porque eles não vieram com 
algo pronto. Primeiro vieram conversar conosco, conversar com as lideranças. 
E o que �zemos? Pensamos em criar uma Associação Comunitária de Defesa 
Ambiental. Essa associação era dividida em um Núcleo de Educação e Defesa 
Ambiental e uma Cooperativa de Resíduos. O Núcleo envolvia toda a comuni-
dade, as escolas e pessoas interessadas em fazer pesquisa na região, com a represa 
etc. En�m, a Associação foi montada na época numa parceria com a Santos 
Mártires e o Clube da Turma.

[…] Depois disso, conseguimos construir um barracão. Conseguimos em 2000 
construir o galpão para coleta e reciclagem, mas inauguramos o Projeto Ângela 
de Cara Limpa em 1998. O que era? Uma associação de Educação e Defesa 
Ambiental. Era mais teórico do que prático. Fizemos pesquisa para saber de 
compradores os modos de fazer e como reciclar etc. Porém, quando o galpão 
estava montado, acabei indo trabalhar junto a uma vereadora da região. Nessa 
época, pelo fato de ter feito toda uma pesquisa sobre resíduos, acabei me tornando 
referência no Ângela, e as pessoas me chamavam para pensar junto com elas 
sobre as questões do meio ambiente. 

[…] Depois de �car trabalhando com essa vereadora e �car os dois primeiros 
anos com o meu �lho, em 2006 o padre Jaime me chamou para uma reunião. 
Ele pediu para eu assumir a parte de resíduos do Ângela de Cara Limpa, até 
porque existia um trabalho com educação e artesanato. Por isso, ele me pediu 
para assumir o trabalho de coleta e reciclagem. Ele até mencionou que eu havia 
colocado o �lho no mundo e depois fui embora. E eu sempre digo a ele: “Se eu 
sou a mãe, então você é o pai. Mas eu acredito que toda mãe põe, sim, seu �lho 
no mundo, mas depois de um tempo o �lho precisa caminhar com as próprias 
pernas. E se, em determinado momento, o �lho fraquejar, a mãe vai voltar, 
olhar para ele e irá ajudá-lo”. 
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Falei que assumia, mas sem salário, recurso etc. Topei. Com o passar do tempo, 
as coisas �caram difíceis, mas daí o padre Jaime disse que me daria uma ajuda 
de custo do seu próprio bolso. Depois disso, �quei pensando: “Meu Deus, como 
isso pode?" […] Durante seis meses eu recebi a tal ajuda. 

As pessoas que �caram eram pessoas conhecidas. Mas, em março, eles saíram, e o 
Jaime me entregou as chaves. Como assim? Fiquei perdida, mas começamos mais 
uma vez. Quando cheguei, não tinha água nem luz. De qualquer forma, foi bom. 
Começamos do zero. Nesse momento, já não mais chamávamos o projeto de Ângela 
de Cara Limpa, mas, sim, de Reciclângela, o que para mim não era adequado. 
Explico: durante esse percurso, houve até problemas com furto e outras coisas. Ou 
seja, acetei o desa�o, mas com a condição de voltar a chamar o serviço de Programa 
de Educação e Defesa Ambiental – Ângela de Cara Limpa. Esse programa tem uma 
abertura, posso com isso trabalhar em várias frentes. Assumimos como bandeira. 

O Programa de Educação e Defesa Ambiental – Ângela de Cara Limpa recebeu 
um prêmio da Agenda 21. Em 2006, recomeçamos e estamos até hoje. Temos 
também uma parceria grande com outras organizações que trabalham com 
questões ambientais, inclusive temos um colega que é pesquisador da USP e 
que começou a falar sobre empreendedorismo, economia solidária, comércio 
justo, agricultura urbana. Na verdade, foi o Gabriel Meneses quem trouxe essa 
metodologia, quando começamos por aqui. Foi a partir daí que demos início ao 
trabalho, por meio de pequenos empreendimentos. […] Lembro que, quando 
retornei, ele já estava com um trabalho de sensibilização nas escolas. Eu, então, 
topei, e juntos começamos o trabalho nas escolas. 

Depois disso, participamos de um edital da Secretaria de Fundos Hídricos e 
ganhamos. Depois �zemos os seminários sobre questões ambientais. […] Pe-
gamos inscrições para fazer os três primeiros cursos: Coleta, Papel de Mulher e 
Agricultura Urbana. Então, por intermédio do curso, víamos o envolvimento 
das pessoas, pois eram todos desempregados. E, logo depois, com uma parceria 
com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, veio o Programa Operação Traba-
lho – dois anos com bolsas. As bolsas ajudavam as pessoas a se manterem aqui. 
Houve outra parceria com o Instituto Camargo Corrêa, que também foi muito 
importante, quando construímos o ateliê Arte e Reciclagem – o Reciclegami. 
Essa parceria rendeu muitos frutos, pois conseguimos mais apoio e até outros 
materiais, como prensa, entre outros. Eles também davam bolsas para os jovens 
participantes do projeto, o que para mim foi muito importante. 
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Hoje temos o Papel de Mulher, que é um negócio social com foco nas o�cinas e 
palestras, além da venda de produtos; temos a Coleta, que tem parceria com o 
Caps-AD. […] E agora, o Tijolo e Cimento – JRP, uma ideia em que achamos 
que dava para investir e que tem um potencial para o negócio social. E temos 
o empreendimento Colmeia. En�m, o nosso foco com o Ângela de Cara Limpa 
é apoiar ideias para a região, fortalecendo as iniciativas e valorizando as co-
munidades. Hoje temos cinco empreendimentos, mas acreditamos que podemos 
chegar até uns dez e ter a nossa sustentabilidade. (2015)



A Comunidade São José (s/d)



Formação para a cidadania

O Centro São José: lugar de formação e cidadania
Em várias passagens deste livro, na apresentação dos diversos serviços da Socie-
dade Santos Mártires, foram feitas referências ao irmão Nicolau. Cabe, portanto, 
apresentá-lo. Nicolau Keller, irmão missionário da Congregação do Verbo Divi-
no, nasceu em 4 de fevereiro de 1921 em Steinach, na Suíça. Em 1938, em um 
retiro religioso, sentiu o chamado de Deus e decidiu entrar na Casa Missionária 
Marienburg, em Rheineck, Suíça. Recebeu seus votos perpétuos em 1947 e, em 
novembro do mesmo ano, formou-se em administração de grá�cas.

Em maio de 1951 foi enviado ao Brasil como técnico grá�co, a �m de trabalhar 
no Diário Católico, em Porto Alegre. Em 1962, a Grá�ca (Editora Verbo Filmes) foi 
transferida de Porto Alegre para o bairro paulistano de Santo Amaro e, em 1982, 
em decorrência da venda da grá�ca, assumiu a administração da Casa de Idosos, 
função em que permaneceu até se aposentar em outubro de 2000. 

Seu primeiro contato em M’Boi Mirim foi em 1981, com os moradores do 
Jardim Copacabana, onde conheceu o casal Raimundo e Miriam, da Comunidade 
São Judas, que se dispuseram a acompanhá-lo para visitar famílias. Desde então, 
com a contribuição de amigos e doações do mundo inteiro, passou a ajudar fa-
mílias carentes e os trabalhos sociais da Paróquia Santos Mártires, entre os quais 
a videoteca, a padaria comunitária, o CCA e as creches. Essa colaboração incluiu 
a doação de presentes no Natal e na Páscoa, uniformes, alimentos e cobertores 
para famílias carentes, aparelhos de TV e som, além de materiais de construção 
para as igrejas e para o Centro de Formação e Recreação São José. Por ser devoto 
de São José, escolheu esse lugar para celebrar seu jubileu: 80 anos de vida, 60 
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anos de ordenação e 50 anos de engajamento no Brasil. Osni Santos Gomes 
relata um pouco dessa história.

História e construção do Centro São José
Osni: Em 1993, foi colocada a pedra fundamental para a construção do Centro 
São José. Naquele momento, o irmão Nicolau já sabia o que ele gostaria de fazer 
por lá: o Centro de Formação e Recreação com direcionamento para o público 
composto por crianças, adolescentes e jovens da região do Jardim Ângela. Isto 
é, foi a partir do terreno doado pela Igreja e dos custos pagos por benfeitores 
articulados pelo irmão Nicolau que o trabalho começou por aqui. 

Outro detalhe importante tem a ver com o dólar, pois, nessa época, o valor 
era três a quatro vezes maior do que o real; era o período de “vacas gordas”, e, 
então, depois do Centro São José, foi possível construir outros prédios, e diversos 
serviços foram apoiados e ampliados em decorrência das doações levantadas pelo 
irmão Nicolau. Essa parceria, que tem como exigência que o uso do espaço seja 
restrito às ações sociais, permitiu um avanço enorme nas estruturas ou unidades 
de atendimento da Sociedade Santos Mártires, como, por exemplo, o Centro 
de Juventude do Ranieri. Boa parte dos prédios foi construída com dinheiro 
levantado por essa parceria. A igreja do Ranieri, o Jardim Planalto e o Jardim 
Herculano foram todos patrocinados; o Alto do Riviera, um pouco. Na realidade, 
a mudança após a chegada do irmão Nicolau foi imensa. […] Bom, eu comecei 
a me reaproximar da Sociedade Santos Mártires quando […] o Jaime, com o 
apoio do irmão Nicolau e de doações do exterior – em especial da Alemanha 
e da Suíça – estavam começando o trabalho na Riviera Paulista, onde é hoje 
o Centro de Formação e Recreação São José – um centro comunitário. E, por 
incrível que pareça, eu havia participado, por acaso, da pedra fundamental 
desse centro comunitário, em 19 de março de 1993; participei da pedra funda-
mental do Centro São José! Logo, três anos depois, fui chamado para coordenar 
esse centro comunitário. 

[…] Por que eu chamo isso de um divisor de águas no aspecto �nanceiro da 
Sociedade Santos Mártires? Lembro que, depois de dois ou três anos da origem da 
organização, o irmão Nicolau, que já era conhecido na região por suas doações 
de cesta básica e apoio às pessoas dos movimentos de moradia, nos encontrou 
e passou a contribuir efetivamente para a ampliação dos prédios e serviços da 
Sociedade Santos Mártires, ajudando especialmente na construção da quadra 
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do Centro São José. Na verdade, ele já tinha seus contatos e mecanismos de 
captação de recursos com grupos do exterior, principalmente Suíça e Alemanha. 
Entretanto, ou paralelo a isso, um ponto importante para a criação do Centro 
São José foi também o avanço da própria Paróquia Santos Mártires que, em 
1991, assumiu a comunidade Nossa Senhora do Caminho, no Riviera [depois 
da aposentadoria do padre do capelanato das Irmãs Hospitaleiras]. E, após um 
acordo entre padre Jaime, padre Eduardo e irmão Nicolau, decidiram construir 
a quadra poliesportiva no terreno da igreja, onde futuramente construiríamos 
o Centro de Recreação e Formação São José. Ou seja, começou aí uma parceria 
com o irmão Nicolau, que durou até a morte dele. (2015)

O funcionamento do Centro São José: instalações
Osni: O Centro São José é como um sonho coletivo que foi realizado. Por quê? 
Ele se tornou uma referência para toda a Sociedade Santos Mártires e, com 
isso, também passou a ser referência para as comunidades atendidas. E o irmão 
Nicolau em tudo isso? Bom: “Eu dou o prédio, equipamentos de som, mesa, 
entre outras coisas; mas são vocês que precisarão trabalhar com suas próprias 
pernas. Vocês devem seguir em frente!”, disse-nos ele. Na verdade, o que ele gos-
tava, assim como o Jaime, era de construir. Deixar uma marca para que o povo 
siga com as ações e trabalhos comunitários. No começo, só tínhamos o espaço 
físico construído, mas o trabalho ali, no dia a dia, as ações e atividades com a 
comunidade, crianças e adolescente foram sendo criadas e consolidadas ao longo 
dos anos. Foi mais devagar, porém sempre coletivamente. Fomos melhorando 
a cozinha, o palco, as arquibancadas, ampliando as salas, biblioteca etc. Não 
existia praticamente nada. Eu até brinco: “Nos foi entregue uma quadra, sem 
energia, telefone etc.”.

[…] Tínhamos outra relação de convênio: na época, era muito mais amor e 
solidariedade, mais voluntariado; não dependíamos de tantos convênios com a 
Prefeitura. Havia menos recurso �nanceiro para o trabalho, porém mais disposi-
ção e envolvimento das pessoas e das comunidades. Hoje é mais fácil trabalhar… 
Isso soa contraditório, mas não! Naquela época, década de 1990, tínhamos que 
nos virar com bem menos, os recursos eram mínimos, a alimentação não era 
boa… O que quero dizer é que lutamos muito e avançamos em diferentes tipos 
de parceria com o Estado. É pouco ainda, mas melhoramos muito, basicamente 
em relação à qualidade dessa parceria entre organização e governo municipal. 
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Não posso deixar de dizer que esse processo só criou pernas com a chegada 
da Aldaíza Sposati na Secretaria de Assistência Social. Ela é responsável por 
dar o start. Apenas com ela o município de São Paulo conseguiu avançar nos 
rumos das Políticas Nacionais da Assistência. Não estou dizendo que ela e 
sua gestão conseguiram resolver todos os problemas, mas pelo menos abriram 
o caminho; uma pena que os governos seguintes não consolidaram de modo 
mais adequado, não é? Um exemplo é todo o esforço para a descentralização 
e fortalecimento das subprefeituras, o que não ocorreu na prática. Ela é res-
ponsável por plantar a ideia de territorialidade e formalização dos convênios 
com a Secretaria de Assistência; o problema é que os governos posteriores fo-
ram empurrando sem um fazer crítico. Ainda hoje nós somos nacionalmente 
atrasados nessa área. (2015)

Referência para as ações da comunidade
Osni: Outra qualidade do Centro São José é sua referência para os grandes 
eventos, isto é, tudo que acontece por aqui, vinculado ou não à Paróquia Santos 
Mártires, acaba se efetivando no Centro. As grandes missas, as festas, as ações dos 
governos – orçamento participativo etc. Outro ponto: de 1999 a 2005 não existia 
quase nada de quadras cobertas na região. Eram três além da nossa. Com isso, até 
a subprefeitura e algumas escolas da região solicitavam o empréstimo da quadra. 

[…] Independência da Paróquia? Sim, ela existe. Claro que tem a ver também 
com a geogra�a da região e as condições de transporte que não ajudam, no entanto 
são vinte anos de parceria do Centro com o que chamo de comunidade ampliada, 
que são as associações de bairro, os próprios moradores, outras organizações e 
entidades etc. O Centro São José já tem raízes aqui… Construímos mais amor 
do que dor! Não precisamos de grades, não precisamos fechar as portas durante 
o dia, temos o apoio e o reconhecimento do local; a comunidade se apropriou 
do lugar. Na verdade, o Centro São José é que acaba ajudando a Sociedade 
Santos Mártires em alguns pontos, principalmente na infraestrutura e também 
por sermos a maior equipe da organização. Contamos com o maior recurso, os 
que advêm de convênios, doações, aluguel da quadra, arrecadação das festas, 
voluntários; temos aqui um galpão para receber doações. Por exemplo, os demais 
serviços da organização têm horário para abrir e fechar, nós não. Funcionamos 
como a Paróquia, começamos às seis e meia e seguimos até o �nal da noite, tipo 
onze ou onze e meia. À noite temos atividades por aqui; Mova e reuniões dos 
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moradores etc. Contamos com o futebol nos �ns de semana, o que acaba cobrindo 
os gastos com a manutenção.

[…] Talvez o mais importante tenha a ver com o cuidado e a proteção dados 
pela comunidade. Explico: temos locatários da quadra que estão aí há quinze 
anos. Eles amam o Centro São José. Nestes vinte anos, tivemos pouquíssimos 
problemas; dá para contar em uma mão. Lembro de um caso que, após um 
roubo, houve toda uma mobilização por parte dos locatários para encontrar o 
que havia sido levado. Tem também a nossa festa junina, desde 1998, e todo 
ano o espaço �ca lotado. É uma grande festa para a família do Centro São José. 
Uma festa enorme. Arrecadamos muito e, assim, também mantemos a nossa 
tradição. Falo que foi uma soma de várias ações que deram certo ao longo do 
tempo. O Centro São José deu muito certo! 

[…] É claro que tudo isso tem a ver também com a iniciativa de muitos 
moradores da região, tanto as organizações como o Hospital Psiquiátrico, o 
Parque Ecológico e o Clube da Turma, quanto os movimentos de base e os 
moradores voluntários que têm uma visão solidária e de compromisso com a 
comunidade local. Por exemplo, aqui comemoramos o Dia do Voluntariado, pois 
temos muitos voluntários. São pessoas que apoiam e desenvolvem ações aqui no 
Centro. Temos vários casos, como a biblioteca, que foi doada por uma senhora 
incrível que mora nesta região. Resumindo, se não houvesse esse reconhecimento 
da comunidade, nada avançaria. Falamos aqui de parcerias, redes de trabalho 
e solidariedade e articulação dos serviços de assistência, especialmente os serviços 
coordenados pela Sociedade Santos Mártires. (2015)

Polo de formação
Osni: O Centro São José teve e tem um papel muito importante no tocante à 
formação dos jovens, ou seja, ele está cumprindo com o seu papel de centro de 
formação, principalmente para os jovens que acabam se tornando educadores. 
E, para além das atividades de formação e recreação preconizadas para o centro, 
ocorre um movimento em torno da sua capacidade de prover estruturas para toda 
a Sociedade Santos Mártires. Isto é, quando alguém precisa de alguma coisa, tipo 
estrutura de cozinha, ou para fazer um evento etc., lá está o Centro São José, que 
acaba auxiliando os demais serviços. […] E lá está o maior número de jovens que 
passaram pela Sociedade Santos Mártires e retornaram após a entrada e conclusão de 
algum curso de graduação, tornando-se educadores sociais, entre outros funcionários. 
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Isso eu posso relatar sem medo: temos conosco a Fernanda, que fez graduação 
em administração e hoje trabalha por lá. A Maria Nascimento, que é minha 
assistente e é formada em pedagogia, começou por lá como jovem. A Regina 
Viana, que também fez o curso de Pedagogia, passou como secretária do Centro 
e, atualmente, é gerente. Temos o Everson, que recentemente terminou o curso 
em ciências da computação. Isso é muito interessante. Temos o Jailton, que está 
terminando o curso de organização de eventos. O Carlos, que está terminando 
a graduação em comunicação social. Temos outros. Todos participaram como 
jovens das atividades do Centro São José. A Ângela, que também trabalhou 
comigo no projeto, fez faculdade e foi chamada para ser gerente de processos 
de articulação. Todos esses jovens são da periferia do Jardim Ângela – todos 
eles considerados vulneráveis e que, assim como eu, trabalharam juntos com 
a Sociedade Santos Mártires. Então eu penso: são pessoas capazes! E além da 
competência, estão envolvidas por uma �loso�a e um olhar social que lhes 
oferecem ótimas condições de trabalho. (2015)

Um trabalho inovador
Osni: Vou dizer como enxergo o Centro São José. Na minha visão, o Centro 
São José é um verdadeiro exemplo de prática da missão da Sociedade Santos 
Mártires, pois o que se faz por lá tem a ver com ser uma chama de esperança 
no Jardim Ângela, […] desenvolvendo trabalhos que valorizam a vida de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos com foco nas práticas de cidadania. 
Então, isso está posto! A outra questão é que não se trata de uma inovação, 
porém eu acredito 100%, ou melhor, 150% no que eu faço por lá. E mais: o 
Centro São José trabalha com o ser antes do ter. Essa é a base. Por lá as pessoas 
têm vez. Elas têm voz. Elas são respeitadas e assim são criadas as condições para 
a vida. […] Agora, uma das diferenças com os outros lugares é que o Centro 
São José se tornou um verdadeiro centro de formação e fomento das lideranças 
jovens. Por exemplo: a Ângela veio de lá. O Erasmo, do Sasf [ver caspítulo 4]. 
Eu posso relatar para vocês que muitos dos que saíram do Centro São José são 
hoje lideranças na Sociedade Santos Mártires. […] Nós temos o Carlos, que é 
um dos representantes do Estado na área da defesa dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Temos outros jovens como ele que estão envolvidos em diversos 
conselhos, acho que é isso. […] De fato, o jovem tem um espaço no Centro São 
José. Ele é protagonista! Ele faz a diferença e consegue levar tudo isso para fora. 
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[…] O jovem, para entrar no Centro São José… basta ser jovem! Ou seja, 
trabalhamos os desejos e, na hora de dizer para o jovem o que temos a ofertar, 
contamos que temos o�cinas disso ou daquilo… Temos cursos de informática, 
pani�cação, mas o nosso foco não é apenas que ele se pro�ssionalize naquilo, 
para sair dali, por exemplo, como padeiro, técnico em informática. Não, não. O 
nosso trabalho é prepará-lo para a vida, dizer que existem muros que podem ser 
quebrados. Ir além do Jardim Ângela. Dizer a eles que existem outros lugares. 
Uma cidade imensa. Um Estado, um país. […] Nós temos várias estratégias, 
como, por exemplo, bibliotecas, atividades direcionadas para a compreensão 
de textos, indicação de estudos etc. Buscamos fazer com que os adolescentes e 
jovens percebam a importância da educação para a vida. Incentivamos o ler e 
o escrever. […] As atividades voltadas para cidadania priorizam a leitura e a 
escrita. Isso faz parte da cidadania! (2015)

Os usuários e usuárias
Entrevistadores: Como se chega ao Centro? Quem chega lá?

Osni: Como estamos por lá há anos… Então eles chegam! Mas, às vezes, nós 
também fazemos materiais de divulgação. Levamos aos lugares. Oferecemos 
cursos gratuitos para os jovens da região. […] Eles chegam por conta própria. E o 
engraçado é que contamos com jovens tanto do Jardim Ângela quanto do Jardim 
São Luís, pois, na verdade, o Centro São José �ca na divisa dos dois distritos. 
E, naquela região, nós temos apenas três espaços que oferecem oportunidades 
mínimas para os jovens. São eles: o Centro São José, o Centro para Juventude 
Ranieri e o Centro para Juventude Kagohara. (2015)

Entrevistadores: E se eu inverter a questão para saber quem não chega lá?

Osni: Nós é que não chegamos até eles! Porque isso aqui é uma megacidade. São 
quase 700 mil habitantes nos dois distritos, e nós estamos na divisa. E quem não 
chega por lá? Essa é uma discussão que estamos fazendo por lá, pois qual será o 
futuro dos Centros para Juventude? O nome que a prefeitura dá é Centro para 
Juventude. E vários dos jovens não têm condições de pagar o transporte para ir 
até lá. Esse é outro problema. Se déssemos uma bolsa mínima de um terço do 
salário mínimo por mês para cada jovem poder ir até um curso de formação, 
não necessariamente no Senai, mas no bairro onde ele mora […]. Acho que os 
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serviços não dariam conta da demanda, pois se formariam �las e �las buscando 
vagas. Porque as pessoas não têm condições. Inúmeros jovens vivem em situações 
de exclusão permanente, pois não existem recursos disponíveis. A�nal de contas, 
existe a própria pressão por melhores condições de vida, ou seja, com 6 ou 7 e 
até uns 12 ou 13 anos, a mãe valoriza e participa das atividades, porém depois 
disso o papo é outro, é: “Vai trabalhar…”. O que a mãe quer desse menino de 
15 anos é que ele trabalhe, leve dinheiro para casa, pois ela não está suportando 
tudo. Temos ainda um problema de demanda, que tem a ver, por exemplo, com 
o fato de o jovem arrumar empregos temporários – um bico – para distribuir 
propaganda de anuncios no farol, por exemplo. Eles deixam o Centro e vão para 
o trabalho e quando termina, voltam para o Centro.

[…] Em algumas situações, temos o caso da alimentação, pois dizer que não 
existem pessoas que ainda passam fome é mentira. Hoje mesmo eu atendi uma 
família com dois jovens que não têm alimento em casa e que vão começar no 
Centro São José na próxima terça-feira: um de 15 e outro de 17 anos. Ambos 
estão passando privação! Tem vários casos como esse. Não adianta dizer que 
está tudo certo, que não existem pessoas passando fome, que está tudo resolvido 
etc. […] Eu nem digo das outras coisas, porque esse negócio de que todos têm 
computador em casa é mentira. Essa coisa do consumo para os jovens é realmente 
muito complicada, porém percebo que, por vezes, falta um mínimo de conforto 
na casa deles. O Centro São José acaba por se tornar um porto seguro para os 
jovens que estão sem trabalho. (2015)

Novas experiências educativas – a chegada da Escola de 
Cidadania
A Escola de Cidadania integra as atividades do Centro Nacional de Fé e Política, 
iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) voltada à formação 
política de cristãos leigos e leigas, sob a coordenação da Comissão Episcopal para 
o Laicato. Tem por objetivo formar cristãos para a missão política, fomentando a 
aquisição de competência para agir no complexo campo da política. Celina Simões 
fornece informações sobre a estruturação dessa atividade no contexto da Sociedade 
Santos Mártires. 

Celina: Porque uma das coisas que falamos na Escola de Cidadania é que nós 
temos que fazer a diferença nos Conselhos de Direitos, apesar de ser consultivo 
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e tudo o mais. Eu acho que é preciso dar o exemplo, então eu vou pleitear, […] 
pois nós estamos pensando seriamente nisso. Vamos entrar com várias pessoas, 
temos 27 vagas. Depois que eu entrei na Casa So�a, achei que não me encon-
traria mais na luta das mulheres, porque eu já era tremendamente apaixonada 
pela luta das crianças e adolescentes. Uma vez, até o padre Eduardo me disse: 
“Celina, quantas dessas crianças e adolescentes você teria levado para tua casa?”. 
E eu falei: “Onze, entre as crianças daqui e do Ninho da Esperança”. Tamanho 
o sofrimento que nós acompanhávamos no dia a dia. E fora esses atendimentos, 
nós tínhamos uma rami�cação política, porque, quando você tem um pé nos 
fóruns, você participa das assembleias, você assume não só os atendimentos, mas 
também acaba sendo inserido na parte política. 

[…] Há uns anos, o padre Jaime falou sobre uma experiência na zona leste, 
lá com o padre Ticão, em uma escola, e parou por aí. […] Daí, quando teve 
um evento do Fé e Política em conjunto com a Sociedade Santos Mártires, na 
avaliação do evento, que aconteceu no Embu e que contava com a participação 
de mais de 5 mil pessoas, durante a avaliação, no sábado pela manhã […], os 
participantes levantaram as diferentes temáticas que seriam como desdobramento 
do evento Fé e Política e que eram temas que mereciam ser estudados. Com isso, 
o padre Jaime dividiu os participantes em pequenos grupos, como se faz comu-
mente no Fórum em Defesa da Vida, e eu sugeri ao meu grupo: “Por que não 
propormos uma escola? Vamos propor! E a gente puxa os temas para dentro da 
escola aqui na nossa região”. Eles aceitaram. Isso foi ótimo. Por isso é que temos 
sempre que falar! […] Não deu outra… quando abriu a plenária, eu disse: “Esses 
temas precisam estar dentro da proposta de uma escola de modo sistemático, não 
é?”. Daí o padre Jaime falou que na zona leste havia uma experiência de seis 
meses ocorrendo. Então colocamos em plenária e estava de�nido o trabalho! Aí 
começamos a problematizar: “Fé e Política?”, “Que escola podemos construir?” 
Teria que ser uma escola política, não de cunho religioso, mas acima de tudo 
política e ética; não queríamos teologia, mas política. Colocamos os nomes em 
votação, num processo bastante democrático, e ganhamos. Saiu para a Santo 
Dias e acabou �cando: Escola da Cidadania Santo Dias, da região sul da cidade 
de São Paulo… Já estamos indo para a terceira turma.

[…] Para entrar na Escola, as pessoas devem ter mais de 16 anos de idade, e, 
de preferência, os próprios participantes convidam novos participantes; ou seja, 
são lideranças do local, pessoas que têm preocupações com a base… Mas estamos 
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abertos. Interessante dizer que a diretora do Centro Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos, o Cieja Campo Limpo, faz parte da comissão executiva. Então, 
por conta da vinda da diretora e da coordenadora, têm vindo muitos professores 
de lá. No último dia de aula, o Fábio Konder Comparato disse assim: “A grande 
crítica que eu faço à Escola de Governo e a mim é que, quando pensamos nela 
inicialmente, buscávamos atender e capacitar os gestores públicos, mas o que 
lamento muito é não ter pensado numa Escola de Governo que trabalhasse com a 
base da sociedade”. Ele disse mais: “Eu lamento não ter dado voz para você falar 
do Jardim Ângela”. Hoje, faz sentido isso para mim com a Escola de Cidadania, 
pois já somos oito por toda a cidade de São Paulo. (2013)

Colégio invisível: de jovens atendidos a lideranças e 
profissionais dos serviços
Colégio invisível, nesse contexto, tem a ver com as experiências de jovens em 
serviços organizados pela Sociedade Santos Mártires, que serviram como pro-
pulsores de trajetórias que levaram a formações universitárias – técnicas e/ou 
acadêmicas – mas, que, pela própria vivência nesses serviços, voltaram à região 
como lideranças ou como pro�ssionais desses mesmos serviços. Seguem alguns 
depoimentos, entre muitos. 

Osni: Eu vim da Bahia e cheguei por aqui em São Paulo em 1980. Estáva-
mos na pior época da violência nesta região. Eu morava muito perto do Chico 
Laranja, do Zé Laranja, de toda aquela turma famosa, assim como também 
famoso era o cabo Bruno. […] Sou de família nordestina… e chegamos com 
medo da violência – a�nal, não tínhamos isso na Bahia. […] E, quando vim 
para São Paulo, eu vim para morar em uma casinha muito pequena no fundo 
da casa de uma tia. […] Começamos com uma situação muito complicada, a 
todo momento lidando com corpos deixados no campo de futebol na frente de 
casa. Toda a questão da violência muito presente; a questão das drogas já era 
presente; a gente convivia com isso, porém era algo muito velado. As oportuni-
dades eram mínimas! 

Eu estudei em escola pública. A Léa foi minha professora. Isso é bom dizer… 
Ela foi minha professora por dois anos no Peccioli, entre 1981 e 1982. […] 
Depois, no Oswald de Andrade e, depois, no Antonio Aggio. […] Todas públi-
cas. En�m, a questão da vulnerabilidade. Eu nunca tive acesso à cultura. Foi 
através da Sociedade Santos Mártires que pude enxergar um mundo externo; 
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pude perceber coisas que não tinha condições de ver. Minha mãe fez até a quinta 
série na Bahia – o que hoje equivale à oitava série. Meu pai era analfabeto. Eu 
sou de uma família em que, entre as pessoas próximas, sou o único que cursou 
uma universidade até hoje. Sou fruto de uma família muito simples. E todos 
esses jovens de que estou falando partiram de uma mesma situação. Ou seja, 
não foi porque minha mãe, meu pai incentivaram não. O que aconteceu é que 
surgiu uma situação de vida, daquilo com que eu estava convivendo… Pois, 
após entrar na Sociedade Santos Mártires, passei a enxergar um mundo que 
não conhecia, um mundo que eu não tinha acessado anteriormente. Entrei 
nesse mundo. E essa foi a grande questão. Continuo aqui! Meus irmãos tiveram 
problemas devido à violência, perdi primos assassinados. Então eu convivi com 
tudo isso de muito perto, principalmente dos 25 aos 30 anos, que foi quando 
meus primos mais novos foram assassinados. Então, morando aqui há vinte 
anos, acabei convivendo o tempo todo com as vulnerabilidades e as violências 
que afetam todos nós do Jardim Ângela. (2015)

Ângela: Há quatro anos sou gerente do Centro para Juventude do Ranieri. Eu 
fui atendida pela Sociedade Santos Mártires quando era adolescente. Com 17 
anos, participei do projeto Redescobrindo os Adolescentes na Comunidade, o 
RAC. Como parte das atividades do projeto, �z o curso de informática e, a partir 
daí, comecei como voluntária em outros projetos da Sociedade Santos Mártires. 
Estudava à noite e não estava trabalhando, daí pensei fazer voluntariado. Aos 
18 anos, então, entrei como educadora. Era um projeto desenvolvido em par-
ceria com a Sociedade Santos Mártires que posteriormente veio a se tornar um 
telecentro. Lá �quei como funcionária contratada por três anos. Na sequência, 
fui trabalhar como educadora do Núcleo Socioeducativo do Riviera, que hoje 
é o Centro para Juventude do Riviera, tendo como gerente o Osni. Eu fui edu-
cadora desse serviço por uns três ou quatro anos. […] Tudo aconteceu devido a 
uma demanda própria da comunidade, não foi nada criado num laboratório, 
nada disso. Era uma necessidade da própria comunidade que se criassem serviços 
especializados, como por exemplo: o Cedeca, a Casa So�a, a Ucas, o Caps-AD 
[ver capítulos 4 e 5]. (2013)

Regina: Temos muita autonomia por aqui. Sempre falo para os gerentes: “Eu 
preciso con�ar em vocês!”. A gente não dá conta de fazer tudo sozinha, mas a 
gente se incentiva muito. Podemos aprender e contar com pessoas como o Joel, 
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que fez parte do Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes. Tivemos a 
Rose, que era das creches e participou do Conselho Municipal da Assistência 
Social. Penso que participar desses Conselhos é continuar cuidando das creches, 
dos CCAs, CJs etc. Nós incentivamos pessoas de outras entidades da região a 
participarem dos conselhos. […] Precisamos registrar tudo isso. Essa autonomia. 
O nosso jeito de fazer as coisas. Às vezes, levamos uma rasteira, mas isso faz parte 
da história, e eu tenho depoimentos legais dos coordenadores e até de pessoas 
que já saíram daqui. 

[…] Uma vez, eu estava numa outra entidade que tem um abrigo, e uma 
pro�ssional falou: “Ai, Regina, eu morro de ciúmes de você com a Rose”. Eu 
disse: “Por que isso, Ana Paula?”. “Porque a Rose e o Joel são de abrigos, e eles 
conseguem falar com a gestão da instituição. Eu nunca consigo!”. Ela acres-
centou: “Para eu falar com a minha instituição, eu preciso ligar, agendar, mas 
o problema era para ontem”. Respondi: “Eu estou entendendo o que você está 
falando”. Eu mesma não conseguiria trabalhar numa instituição assim, mas 
acho que essa abertura é favorável em algumas situações e em outras talvez não 
seja. […] Mas é interessante, pois quem sai acaba percebendo: “Nossa! Como 
eu tinha autonomia na SSM”. (2013)

Joel: Eu �z parte disso tudo, não é? […] Então você pensa em ajudar a Santos 
Mártires para refazer a sua história, criar novos rumos, dar um salto �nancei-
ramente e se equilibrar. E é claro que você pensa em não �car mais em abrigo, 
quer buscar outros horizontes. Onde e em que eu posso ser mais útil? O que fazer 
pela organização? Não quero estacionar. Preciso buscar águas profundas, trilhar 
novos caminhos… Eu quero fazer alguma especialização, fazer um mestrado na 
área de gestão do terceiro setor, alguma coisa assim. Nós tínhamos pensado em 
transformar a Sociedade Santos Mártires em um instituto ou coisa parecida. 
Levantando a bandeira da formação, da capacitação… passar o nosso conheci-
mento, a nossa bagagem e experiência. Tenho pensado em enveredar para essa 
área, porém estamos com problemas �nanceiros, o que nos deixou estacionados. 
Temos algumas possibilidades e até registramos em ata a criação dessa proposta 
aqui para a Sociedade Santos Mártires. Eu penso muito nisso! (2013) 



O Fórum em Defesa da Vida 
e a política de resistência

A cabeça pensa, onde os nossos pés pisam. 

Política de resistência: enfrentar a violência defendendo 
a vida
Em vários capítulos deste livro, relatamos o contexto de violência em que viviam 
os moradores e moradoras do Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. 
Neles constam depoimentos de pessoas que vivenciaram a escalada da violência 
local, resultante não apenas das condições precárias de vida no território, mas 
também do alto desemprego e da crescente atividade do trá�co de drogas depois 
dos anos 1980. Agora, passamos a palavra a algumas dessas pessoas, entre elas o 
padre Jaime Crowe, que, nas entrevistas realizadas, assim como em outras ocasiões, 
falou da sua chegada ao Jardim Ângela e da busca para respostas coletivas. 

Pe. Jaime: Naquela época, a região era marcada pelos assassinatos. Se não me 
engano, em maio de 1996, a ONU declarou o distrito do Jardim Ângela como 
sendo o mais violento do mundo! Cento e vinte assassinatos por 100 mil mil 
habitantes! No ano anterior, as estatísticas indicavam que Cali, na Colômbia, 
era o lugar mais violento do mundo, com oitenta assassinatos por 100 mil habi-
tantes. […] A situação estava cada vez pior. E, como dizíamos na época, éramos 
dois, o Eduardo e eu. Como padres, o que fazer? Era muito difícil. Saíamos nas 
ruas e encontrávamos os corpos. 

Um fato dessa época que ainda lembro aconteceu quando fui ao cemitério São 
Luís para enterrar um corpo, num sábado de manhã, e tinha seis enterros naquele 
dia. E, adivinhem? Dos seis, cinco eram vítimas de assassinato. Quando um 
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padre vai ao cemitério, e um ou outro o escuta rezando, logo somos chamados 
para benzer. Apenas um não era vítima da violência. Naquele mesmo dia, à 
tarde, fui chamado para ir ao enterro de um amigo que havia falecido no Alto 
da Riviera. Ele tinha 83 anos de idade. É claro que, em todo enterro, a tristeza 
é o sentimento mais comum. Então lembro que comecei a celebração dizendo: 
“Olha pessoal, em vez de �carmos tristes, vamos agradecer a Deus, pois meu amigo 
conseguiu sobreviver até os 83 anos. Viveu todos esses anos em uma região onde 
se morre muito jovem”. […] São coisas assim que marcavam a vida da região 
nessa época. Lembro que eu dizia: “Não basta a gente �car enterrando os corpos, 
nós temos que fazer alguma coisa, pois não podemos aceitar apenas o enterro 
dos corpos e as missas de sétimo dia. Temos que fazer algo para diminuir isso”.

[…] Nossa primeira reunião ocorreu junto ao Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular de Campo Limpo – o CDHEP. O padre Nicolau Bakker17

era coordenador ou presidente do CDHEP naquela época. Ele era holandês de 
nascimento, mas havia sido criado aqui no Brasil. Um homem muito bom. 
Atualmente, ele está na região de Diadema, mas […] �cou um bom tempo aqui 
conosco, trabalhamos muito juntos. […] Lembro que na primeira reunião, em 
agosto de 1996, perguntei o que fazer. A gente argumentava que, enquanto a 
maioria estava recuando, colocando grades e portões mais fortes e fazendo da 
sua casa uma cadeia, eu argumentava: “Quanto mais nós recuamos, mais espaço 
nós damos para o crime, principalmente o crime organizado”. 

A primeira ideia que surgiu era a de fazer uma caminhada pela rua. Surgiu, 
assim, o tema da Caminhada pela Vida e pela Paz, e decidimos que ela aconte-
ceria no dia 2 de novembro daquele ano de 1996, Dia de Finados. A chegada 
seria no cemitério de São Luís. Começamos a nos mobilizar em torno disso. A 
reação era muito diversi�cada, pois muita gente falava que era arriscado ou 
perigoso, que não era bom colocar o povo na rua. Diziam que era perigoso botar 
o povo na rua, mas a gente usava o argumento de que enquanto recuamos, mais 
espaço damos para o crime.

[…] A primeira caminhada foi marcada com uma saída daqui e uma saída 
do CDHEP, como um encontro na metade do caminho para então caminhar 
juntos até o cemitério São Luís. Tínhamos providenciado um caminhão e o som, 

17 Havia dois religiosos ativos nesse período com o mesmo primeiro nome: o padre Nicolau Bakker, do 
CDHEP, e o irmão Nicolau, ativo no apoio e fortalecimento do Centro São José (ver capítulo 6).
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e, às sete e meia da manhã daquele dia, eu e Eduardo estávamos sozinhos na 
rua. Pensei por um momento que só iríamos nós dois, mas, às dez para as oito 
choveu gente de todos os lados. Saímos daqui com umas mil pessoas. Foi juntando 
gente pelo caminho, e quando chegamos ao distrito de São Luís, contávamos 
com umas 5 mil pessoas. Fizemos uma celebração. 

Mas e depois disso? Quais seriam os outros passos? Surgiu, assim, o Fórum em 
Defesa da Vida Pela Superação da Violência. A gente chama assim, com ênfase 
na superação da violência. O Fórum funciona como uma articulação da socie-
dade civil organizada na região, pois conta com muita participação dos diretores 
das escolas e das sociedades de amigas do bairro. Naquela época, lembro que 
chegamos a convidar o poder público, pois era um governo muito distante – só 
havia a administração regional de Campo Limpo. (2013) 

Pe. Nicolau:18 Em 1993, já havia sido criado, pelo conjunto dos movimentos 
sociais da região, a Central de Movimentos Populares/Regional Campo Limpo – 
CMP/CL. Em seu projeto Campo Limpo 2000 constavam diversas propostas na 
área da segurança pública. Também na Igreja, especialmente nas Comunidades 
Eclesiais de Base – as CEBs –, a preocupação era intensa. Na região pastoral 
de M’Boi Mirim, desde o assassinato do líder cristão e operário Santo Dias da 
Silva, se realizava, anualmente, a Semana Santo Dias, enfocando as diversas 
lutas contra a violência. O que faltava era uma articulação maior das forças. 

Por que não aproximar mais a força da Igreja e a força dos movimentos sociais?, 
pensava eu, que conhecia bem a força das CEBs e o poder extraordinário das 
boas lideranças cristãs para mobilizar o povo em direção a uma proposta ver-
dadeiramente popular. Percebia agora melhor a grande força do CDHEP junto 
aos movimentos populares, especialmente em termos de formação e assessoria. 
Porém, obter reais avanços por parte dos governos, em termos de políticas pú-
blicas, era extremamente difícil. Se a união faz a força, como diz o povo, não 
custa tentar algo novo. 

Da parte da Igreja, quem mais se destacava na área era o padre Jaime Crowe, do 
Jardim Ângela. Ele já tinha criado a Sociedade Santos Mártires, por meio da qual 
articulava diversas creches, além de outras forças populares. Era também uma grande 
liderança das CEBs. Por ocasião da preparação para mais uma semana Santo Dias, 

18 Nicolau João Bakker. Minha fé, minha igreja, meu mundo. Holambra: Setembro, 2017, pp. 178-179.
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em 1996, sugeri a ele uma forte articulação com o CDHEP. Uma só andorinha 
não faz acontecer o verão… E, para haver casamento, é preciso juntar os trapos. 

O padre Jaime imediatamente topou. Decidimos convidar a pastoral operária, 
os representantes das CEBs, das pastorais sociais e da CMP/CL para uma assem-
bleia em 20 de setembro de 1996. Com quarenta entidades presentes, resolvemos 
tentar uma caminhada em comum. Além de preparar a Semana Santo Dias, nos 
propusemos a também realizar, no Dia de Finados, a Primeira Caminhada pela 
Vida e pela Paz. Três mil pessoas participaram dessa primeira caminhada. Na 
avaliação posterior, em 12 de novembro de 1996, tomamos a decisão comum 
de constituir um Fórum em Defesa da Vida contra a Violência, com reuniões 
mensais na sempre acolhedora sala de reuniões da paróquia Santos Mártires, 
então sob os cuidados dos padres Jaime e Eduardo. Uma nova plantinha viu a 
luz do mundo, com vocação para tornar-se a mais viçosa do jardim.

Lembro que, para nós, as três principais causas da violência eram: 1. a ausência do 
poder público na região – incluída aqui a própria polícia, porque era só a Rota que 
marcava presença na região e com uma atuação péssima; 2. a falta de perspectivas 
para os jovens – estamos falando de vinte anos atrás, e naquela época, muito mais 
do que hoje, a população era majoritariamente composta por jovens; hoje, temos 
uma população que conta com idosos também, mas, quanto mais se vai para o 
fundão, mais temos uma população de jovens; e 3. colocávamos a criminalidade 
como consequência do trá�co de drogas. É claro que as três causas estão interligadas. 
Mas o que fazer? Como fazer? Eram essas as nossas perguntas. (2017)

O Fórum como eixo aglutinador de resistência
Lucila: Por conta dos muitos homicídios na região, no �nal dos anos 1980 e 
anos 1990, o CDHEP decidiu fazer uma pesquisa para poder incidir melhor 
nas políticas públicas e na redução dos homicídios. Encontramos na Faculdade 
de Serviço Social da PUC um apoio no setor de movimentos sociais. Mas foi 
um trabalho muito difícil. Publicamos os resultados. Essa pesquisa ajudou a 
desencadear a criação do Fórum em Defesa da Vida. (2018)

Pe. Nicolau:19: Ao CDHEP interessava especialmente divulgar os dados da 
pesquisa feita em parceria com a PUC de São Paulo. O documento São Paulo 

19 Ibid., pp. 180–181.
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sem Medo, fruto da pesquisa, indicava índices alarmantes. Entre 1983 e 1993, 
o número de homicídios, nos distritos de Santo Amaro, Capela do Socorro 
e Parelheiros aumentou 100%, mas em alguns bairros mais periféricos as o 
aumento foi muito maior. Por exemplo, no Capão Redondo, onde �ca a sede 
do CDHEP, [o aumento] foi de 248%; no Campo Limpo, 344%; em Embu 
das Artes, 700%; em São Bernardo do Campo, 1010%. Na faixa de 15 a 29 
anos, o aumento médio foi de 400%. Para o Sistema Estadual de Análise de 
Dados – o Seade, essa era justamente a idade em que ocorriam as taxas mais 
altas de desemprego: 38% para jovens entre 15 a 17 anos e 20% para jovens 
entre 18 e 24 anos. A pesquisa demonstrou uma signi�cativa relação causal 
entre homicídios e o trá�co de drogas. Com base nos 217 Diários de Campo 
realizados com a população local, o relatório a�rmava: “Os tra�cantes exercem, 
na comunidade, poder de polícia e de família, garantindo auxílio material e a 
própria vida, em troca de favores, silêncio e proteção”. (2017)

Entrevistadores: Quando e por que você se envolveu com a Sociedade Santos 
Mártires?

Léa: Eu comecei em 1998. Mas, antes, em 1996, o Jardim Ângela tinha 
sido declarado pela ONU como sendo a região mais violenta do mundo. E aí 
começamos com a Caminhada pela Vida e pela Paz e com o Fórum em Defesa da 
Vida. Cheguei no segundo ano tanto da Caminhada quanto do Fórum. Naquela 
época, eu era diretora de uma escola. Daí houve o assassinato de um dos alunos 
na frente da escola onde eu trabalhava. E logo acordei e pensei comigo:“Gente, 
eu preciso fazer alguma coisa urgente. Preciso participar de alguma coisa!”. Eu 
sabia da existência do Fórum. Por isso procurei o Fórum em Defesa da Vida até 
para ver no que podíamos melhorar e diminuir a violência da região. Violência 
que era de fato enorme.

Entrevistadores: Seu envolvimento inicial é interessante, porque nos mostra 
como o Fórum passou a ser conhecido pela comunidade, não é? Você já sabia 
da existência do Fórum?

Léa: Sim, eu sabia, mas não havia participado. Só quando houve esse 
acontecimento é que fui procurar ajuda, e fui ao ponto certo, acho – o Fórum em 
Defesa da Vida. Eu vim para o Fórum, e foi bom, porque aqui tinha promotores, 
pessoas com as quais eu podia conversar, contar o que estava acontecendo e até 
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entender melhor sobre a violência. Foi dentro do Fórum que pude também me 
envolver e fazer alguma coisa. 

Entrevistadores: O seu envolvimento com o Fórum a ajudou como?

Léa: Me ajudou a entender melhor a questão da violência, além de ser um 
espaço propício para lutarmos por políticas públicas, por melhorias em prol da 
diminuição da violência, criando ações que não se restringem apenas às pessoas 
individualmente. (2013) 

Pe. Nicolau:20 De onde brotou essa extraordinária força do Fórum em Defesa da 
Vida? Em primeiro lugar, sem dúvida, do contexto social da época. As décadas de 
1960, 1970 e 1980 mexeram com o sentimento popular de forma generalizada. 
Na Igreja Católica ocorreu o Concílio, adaptado à América Latina, em Medellín, 
preparando as mentes para uma renovação geral dos costumes cristãos. No mundo 
operário surgiu a Central Única dos Trabalhadores – a CUT, revolucionando 
toda a tradição sindical. O peleguismo do famoso Joaquinzão, em São Paulo, 
foi de�nitivamente enterrado, e vieram as lutas operárias com independência 
e autonomia. A reação à ditadura militar e uma nova cultura mais urbana 
despertaram também os movimentos populares que, para fazer valer a sua força, 
aprenderam a se articular cada vez mais. E ainda havia as universidades, onde 
surgiram os tais intelectuais orgânicos, de cores variadas, mas sempre dispostos 
a defender a classe popular. Contudo, só isso não seria su�ciente. 

No CDHEP, tivemos a certeza de que a preocupação com a violência não era só 
nossa. Era de todos. Peguei então o telefone e, por um bom tempo, não o larguei 
mais. Liguei para todas as escolas da região. “Sou do Centro de Direitos Humanos 
do Capão Redondo. É possível falar com alguém da Diretoria?”. “Pois não!”. Eu 
então expunha os objetivos do Fórum aos diretores, sondava a possibilidade da 
escola aderir à luta contra a violência, enviando algum dos professores ou dos 
funcionários para, em nome da escola, participar das reuniões mensais. 

Aos poucos, diversas escolas vieram se juntar à dinâmica do Fórum. Da mesma 
forma, eu contatava as creches e os Centros de Juventude. Nas oportunidades que 
surgiam, por ocasião dos cursos, encontros e reuniões, convidava também as Socieda-
des Amigos do Bairro, os movimentos populares, os grupos pastorais etc. Na medida 

20 Ibid., pp. 189–191.
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em que o Fórum se fortalecia, convidava também outras entidades, de nível mais 
acadêmico, como foi, por exemplo, o caso do Núcleo de Estudos da Violência da USP. 

Uma relação feita no �nal de 1998 indicou as 175 entidades participantes do 
Fórum. Eram elas: 33 entidades sociais com atuação local, das quais doze creches 
e onze CJs; sete entidades sociais com atuação regional; dezesseis organizações re-
ligiosas ou pastorais; nove sociedades amigas do bairro; três movimentos populares 
locais; dezesseis movimentos populares regionais; quatorze escolas municipais; 
cinquenta escolas estaduais; sete universidades, institutos e fundações; duas 
associações culturais; três associações pro�ssionais; quatro gabinetes políticos e 
organizações partidárias; cinco órgãos de imprensa; duas delegacias de ensino; 
quatro organizações governamentais de apoio. 

Terminamos o ano de 1999 com mais de duzentas entidades participando do 
Fórum. Tudo isso deu uma força crescente às Caminhadas pela Vida e pela Paz, 
realizadas todos os anos no Dia de Finados. Não era só uma questão de aparecer 
na rua e caminhar. Fazia-se necessário um longo tempo de preparação para efeito 
de conscientização sobre a praga da violência e para obter uma mobilização 
crescente. As entidades re�etiam e preparavam faixas e cartazes para chamar 
atenção da população. Potentes carros de som nos acompanhavam. Quanto 
mais escolas aderiam ao Fórum, mais jovens íam para a rua. Os números não 
mentem. Em 1996, foram 3 mil; em 1997, 5 mil; em 1998, 8 mil; em 1999 
e 2000, 15 mil ou mais! (2017)

Desdobramentos do Fórum em Defesa da Vida
Caminhadas pela Vida e Pela Paz

Pe. Jaime: Lembro que nesta região, em 1983, já foi realizada uma Cami-
nhada pela Vida e pela Paz. Na época eu estava em Embu das Artes, e quem 
participou dessa caminhada foi Eduardo Suplicy, como vereador, e Irma Passoni, 
como deputada estadual. Eu estava junto também com a Pastoral de Direitos 
Humanos na época das matanças dos grupos de extermínio. Esses grupos faziam 
as listas dos marcados para morrer e colocavam nos postes. A Caminhada saiu 
da Igreja São José Operário – celebração ecumênica – até a Nossa Senhora do 
Carmo, no Capão Redondo. 

[…] Em 1987, viemos para cá. Foi nessa época que entrou a questão do crack. 
De 1987 até 1990, o crack se alastrou pela periferia. Uma droga de pobre. 
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E as intrigas e o controle do trá�co eram realmente marcantes. É aquilo que 
falamos: não é que tem mais droga aqui do que nas áreas nobres. Mas o pobre 
não tem como manter o vício; ele precisa roubar ou vender a cafeteira da mãe 
para consumir a droga. 

Sentamos juntos com o pessoal do CDHEP – a Lucila e o padre Nicolau, que 
também era da Pastoral dos Direitos Humanos da Igreja. Em 1997, criamos 
o Fórum. Lembro que argumentei que quanto mais recuássemos, mais eles 
avançariam. Estava cansado de fazer enterros no Cemitério São Luís. (2018) 

Lucila: Mas vamos fazer só a Caminhada? Não. Precisamos trabalhar ao longo 
do ano e incidir nas políticas públicas. Formatamos um documento especial-
mente em relação à ação da polícia. Chamamos o Benedito Mariano, ouvidor 
da Polícia na época, e convidamos o secretário de Segurança Pública para vir 
até aqui para propormos ações conjuntas. Nessa época, aqui não era cidade – 
era a não cidade: ausência dos serviços públicos; o Estado não estava presente. 

Daí, por meio do Fórum, abrimos algumas frentes – a questão da violência, 
mas também o acesso à Justiça, buscando atuar nas três esferas: o Executivo; o 
Legislativo, com as leis; e também junto ao Judiciário. Começamos a atrair vários 
outros atores – como os promotores, com a ideia da Promotoria Comunitária 
etc. O Rossini veio primeiro e, depois, vieram outros. Realizamos o evento e 
fomos pontuando ponto por ponto ao secretário. Foi aí que começamos a falar 
do Policiamento Comunitário. Já nessa época, falava-se de desmilitarização 
das polícias, da uni�cação etc. Lembro que o Mariano, que era de Osasco, já 
colocava o debate sobre o Policiamento Comunitário. (2018) 

A Polícia Comunitária
Pe. Nicolau:21 Tendo em vista uma melhor quali�cação das propostas já le-
vantadas pelo Fórum em Defesa da Vida, na área de Segurança Pública, e com 
a intenção de convocar o secretário de Segurança Pública do Estado, o Fórum 
ainda realizou três outros Seminários de Segurança Pública, nos meses de agosto, 
setembro e novembro de 1997. Como convidados participaram, no primeiro 
seminário, o dr. Clinton, presidente da Associação do Ministério Público Demo-
crático; no segundo seminário, o dr. Urbano Ruiz, presidente da Associação de 

21 Ibid., p. 181.
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Juízes para a Democracia; e, no terceiro seminário, o dr. Maximino, presidente 
da Associação de Delegados para a Democracia, além do dr. Benedito Mariano, 
ouvidor da Polícia do estado. Como resultado de toda essa movimentação, foi 
compilada, no �nal de 1997, a primeira versão do documento o�cial do Fórum, 
o documento “Em defesa da vida”. Tive o prazer de elaborá-lo e, juntamente com 
pequena comissão, entregá-lo no gabinete do secretário de Segurança Pública do 
Estado, dr. José Afonso da Silva, que se comprometeu a estar presente na primeira 
reunião do Fórum, em 1998. Em junho de 2001, o então futuro presidente 
Lula, em plena campanha eleitoral, veio com sua comitiva à reunião do Fórum 
para acolher nossas propostas na área da Segurança Pública. Entreguei a ele a 
segunda versão do documento. (2017)

Pe. Jaime: Começamos então a analisar a violência. E o que se pensa logo de 
primeira? O que é a primeira coisa que o povo pede quando pensa em violência? 
Precisamos de mais polícia! E a gente perguntava: “Mas que tipo de polícia pre-
cisamos?”. Conseguimos planejar e desenhar uma nova polícia para a região. O 
padre Nicolau foi muito bom nisso. Na época, quando levantamos as propostas, 
chamávamos de Polícia Comunitária. Conseguimos agendar uma reunião para 
dezembro daquele ano. Uma reunião com o secretário de Segurança do Estado 
de São Paulo, José Afonso da Silva. Ele nos acolheu muito bem, estudou todas as 
propostas que tínhamos colocado e aceitou prontamente o convite para fazer um 
seminário sobre segurança aqui na região. Começamos, então, numa sexta-feira, 
e isso é assim até hoje: toda primeira sexta-feira do mês ocorrem as reuniões do 
Fórum em Defesa da Vida. Se não me engano, esse seminário aconteceu no dia 
7 de fevereiro de 1997. Ele trouxe toda a sua assessoria: Polícia Civil, Polícia 
Militar, todo o esquema da Segurança. En�m, eu estava rodeado de policiais. 

Lembro que isso acabou por assustar toda a redondeza, pois chegaram a pensar 
que iriam me levar […] Foi um seminário muito bom, que contou com a dis-
posição para o diálogo. E isso é o que talvez tenha sido a novidade: um secretário 
de Segurança veio ao Jardim Ângela para conversar com a população! 

Depois disso, em maio daquele ano de 1997, foi implantada a primeira base 
de polícia comunitária �xa. Era um trailer que colocaram no meio da praça. 
Isso foi muito bom, porque estavam lá o capitão Severo e o sargento Davi. Eles 
apanhavam muito, vinham em todas as reuniões, debatendo, discutindo, e eram 
pesadas as acusações – e muito mais sérias do que são hoje, muito maior do que 
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nessas manifestações de hoje, mas eles escutavam, entendiam… Tinha que tirar o 
chapéu para a perseverança deles em continuar participando. Às vezes, eu pensava 
comigo: eles não voltam mais. Mas eles voltavam e somos amigos até hoje. Essa 
experiência foi muito positiva para a época. Fizemos também um seminário 
sobre Justiça, ao qual o Belizário, que era o secretário, veio também. (2013)

Pe. Nicolau:22 Quando o secretário estadual de Segurança Pública compareceu 
à primeira reunião do Fórum, em 1998, ele se fez acompanhar do comandante 
geral da Polícia Militar, do delegado geral da Polícia Civil e de mais trinta 
autoridades na área da Segurança Pública. O bairro inteiro foi colocado sob 
vigilância. O Fórum colheu o compromisso o�cial do estado com diversas das 
propostas apresentadas. Uma das propostas se referia ao policiamento comunitá-
rio. A ideia de uma nova polícia se fortalecia desde que o Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, em parceria com a Human Rights Research and Education 
Center, do Canadá, iniciou um intercâmbio regular com a universidade de To-
ronto visando a uma nova polícia para o estado de São Paulo. Também o Plano 
Nacional de Direitos Humanos, lançado em 1996, insistia na proposta de um 
policiamento comunitário. O NEV participava regularmente das reuniões do 
Fórum e já tinha realizado, em 1997, a I Missão Brasil-Canadá, promovendo 
um forte intercâmbio entere autoridades policiais do estado de São Paulo e as 
autoridades policiais do Canadá. À convite do comandante da Polícia Militar 
do estado, dr. Carlos Alberto de Camargo, o padre Eduardo, colega do padre 
Jaime, e eu, tivemos, ainda em abril de 1998, um diálogo amigável em seu 
gabinete. Em nome do Fórum insistimos nas nossas propostas, convidando os 
próprios policiais a participarem das reuniões mensais. 

[…] Em junho de 1998 foi realizada a II Missão Brasil-Canadá, novamente 
sob a coordenação do NEV–USP. Juntamente com dois representantes de Consegs 
[Conselhos Comunitários de Segurança], fui convidado a representar o�cialmente 
o Fórum e a Sociedade Civil da cidade de São Paulo. Acabou sendo uma das 
experiências mais enriquecedoras da minha passagem pelo CDHEP. Durante 
quinze dias, visitamos as melhores experiências em policiamento comunitário 
nas cidades de Toronto, Calgary, Vancouver e Ottawa.

22 Ibid., pp. 182–185. 
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[…] Na cidade de Calgary, a comandante-chefe, mulher que nos deu a impressão 
de ser extremamente hábil e inteligente, nos disse:“Policiamento comunitário é 
mais do que alguns programas de prevenção ao crime. Policiamento comunitário 
pressupõe uma fé profunda no direito do povo participar da política de segurança; 
não basta consultar o povo, o povo deve participar do processo decisório”.

[…] Hoje, revendo meus apontamentos nas terras canadenses, me dou conta do 
quanto a polícia brasileira ainda se encontra distante do que vimos por lá. Depois 
da segunda Missão Brasil-Canadá, o policiamento comunitário foi o�cialmente 
assumido como �loso�a da Polícia Militar, mas a realidade se mantém muito 
aquém da intenção. As bases comunitárias podem ser vistas aqui e ali, mas são 
para a população ir até elas. A própria polícia não vem ao encontro e não entra 
de verdade nas organizações populares. A tradição militar, sua formação insu-
�ciente e seu pouco salário diante do grande desa�o diário com a criminalidade 
crescente fazem com que, em geral, os policiais pre�ram adotar a �loso�a do pé 
na porta. Muito depende também da consciência e vontade do Alto Comando, 
sempre sujeito às vicissitudes políticas. […] Os con�itos sociais, via de regra, 
continuam sendo resolvidos à bala. (2017) 

Lucila: Eu e o Nicolau fomos para o Canadá. Outros foram para o Japão e a 
Colômbia. Fomos juntos com os policiais. Foi interessante ouvir as experiências 
e tal. Foi formado também um Fórum Estadual de Segurança Pública. Eu fui 
representando a região. Ali se reuniam várias entidades, vários segmentos do 
Estado, das universidades e dos Consegs. Nós nunca estivemos muito articulados 
com os Consegs, também por questões ideológicas e práticas. Tivemos a experiência 
de polícia comunitária por alguns anos. Foi muito interessante. Fizemos pesquisas 
dos resultado, após um e dois anos das bases. Tínhamos uma preocupação com 
o acompanhamento da política. (2018)

Os Tribunais Populares e as parcerias com o 
Ministério Público

Pe. Jaime: Nos anos 2000, dentro do Fórum em Defesa da Vida, tivemos a 
iniciativa de chamar o poder público e, com isso, podíamos reivindicar direta-
mente sobre questões de segurança e direitos humanos. O primeiro contato com o 
Ministério Público se deu através do CDHEP, que promoveu o encontro. Como 
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dentre as prioridades estavam saúde, educação e acesso à justiça para a região, 
fomos juntos, e essas foram as três prioridades. 

Acho que separamos, de um lado, saúde e educação e, por outro lado, segurança 
e acesso à justiça. A partir daí começou uma ligação forte com o Ministério 
Público. Acho que quem assumiu mais isso foi o Rossini, que, inclusive, se 
tornou membro da diretoria do CDHEP. Em geral, as duas maiores forças do 
Fórum em Defesa da Vida são a Santos Mártires e o CDHEP. Digo que são as 
duas pernas do Fórum. Uma parceria que dura até hoje. A Lucila foi uma das 
fundadoras do CDHEP. Assim, em 2000, começamos a falar sobre a situação 
de genocídio nessa região. A violência foi aumentando e as estatísticas chegaram 
a 130 por 100 mil habitantes – em 1996, eram de 120 por 100 mil. Isso me 
marcou muito, pois foi na mesma época da condenação de Pinochet no Chile.

[…] E também o trá�co de drogas. Nas décadas de 1980 e 1990, a violência 
por aqui já era marcante. Lembro-me dos tais justiceiros, mais conhecidos como 
pés de pato, e também da Rota – e, com isso, das brigas entre quadrilhas pelo 
controle do trá�co. O ano de 1996, quando o Jardim Ângela chegou a 120 as-
sassinatos por 100 mil habitantes, foi a época dos extermínios e das guerras entre 
as quadrilhas. E acho importante lembrar que aqui no Ângela não tem mais 
droga que em Moema ou no Brooklin, mas, por lá, os consumidores conseguem 
bancar o vício e por aqui, não. Na época, era muito comum os pais irem traba-
lhar e os �lhos venderem a televisão para pagar as dívidas. Venderem a panela 
de pressão para pagar sua dívida com drogas. Esses tipos de coisas acabam com 
qualquer família, e considero que, quando se fala na diminuição das guerras 
entre quadrilhas, isso se deve também à articulação do PCC. A�nal de contas, 
com essa articulação, acabaram-se as brigas entre quadrilhas. Formou-se, assim, 
uma grande quadrilha, diminuindo a matança entre os pequenos grupos rivais, 
o que, por sua vez, ajudou a diminuir a violência. (2013) 

Lucila: Para além da interlocução com a Secretaria de Segurança Pública, 
tivemos uma articulação com a Secretaria de Justiça e Cidadania por causa do 
Centro de Integração e Cidadania. Entendemos que, naquele momento, nos 
bairros, os CICs tinham vários serviços, como defensoria, documentação etc. 
Depois uma outra prioridade foi a saúde. Então, no Fórum em Defesa da Vida, 
priorizamos a questão da violência, o acesso à justiça e depois a saúde, pois as 
questões de moradia e transporte já estavam mais articuladas pelos movimentos 
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populares. En�m, conquistamos o CIC Feitiço da Vila. Ali foi estratégico porque 
também atende Embu e Itapecerica. (2018)

Celina: Eu admiro bastante o trabalho por aqui. Teve uma época em que se falou 
muito sobre a redução da maioridade penal. Tivemos uma reunião grande com 
os coordenadores dos serviços, e o padre Jaime nos interrogou. Acho que valeu 
muito a minha formação em história, pois falei para o padre Jaime que nós não 
podíamos estar em cima do muro sobre essa questão. Disse: “A responsabilidade 
de um jovem do Jardim Ângela estar na Fundação Casa é de toda a sociedade, 
a�nal de contas, nossas escolas estão sucateadas, não temos esporte, não temos 
lazer, falta acesso à cultura, isto é, somos todos responsáveis, como sociedade”. 
Pois então o padre Jaime falou: “Nós vamos fazer um tribunal popular”. 
Chamamos umas 350 pessoas na igreja e �zemos a Secretaria da Educação, a 
Secretaria do Esporte e Lazer e a Secretaria da Saúde sentarem no banco dos 
réus. A juíza de Santo Amaro deferiu ao nosso favor. Levantamos uma pancada 
de estatísticas, números de mortos, tudo isso nós já �zemos aqui no Fórum em 
Defesa da Vida. (2013)

O Hospital de M’Boi Mirim23

Lucila: Outra pauta do Tribunal Popular foi a saúde. Nós entendíamos que a 
violência permeava tudo – UBS, Saúde da Família etc. – e queríamos os dados 
dos atendimentos – os registros da violência – para podermos pensar o cenário 
para a elaboração das políticas públicas. Tanto é que �zemos legislações sobre 
isso. As bases comunitárias e as unidades de saúde se aproximavam das questões 
de saúde. E daí a luta para a construção do Hospital M’Boi. A partir do �nal 
dos anos 1990, concentramos nossas energias para o fundão aqui do Ângela, 
com o agravante de ser uma área de mananciais. (2018) 

Pe. Jaime: Podemos dizer que as ações do CDHEP e da Santos Mártires para a 
região, via o Fórum em Defesa da Vida e levadas por meio de ações civis públicas, 
deram resultados positivos. Por exemplo, conquistamos um CEU na rua Feitiço 
da Vila. Entramos com outra ação civil pública um pouco mais tarde, contra 
a Sabesp, que está engavetada até hoje. Isso foi uma articulação entre Santos 
Mártires, CDHEP e o Instituto Socioambiental, o ISA, por causa do esgoto 

23 Nome formal: Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch.
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despejado na represa. […] Usamos o índice de 80% para ter uma margem de 
erro a nosso favor, mas de fato era maior ainda. Quem mais assumiu isso foi 
o ISA, que teve condições de fazer a pesquisa. Era na época do lançamento do 
Programa Mananciais, algo ligado a isso. Eu diria que, em 2002, contávamos 
com um momento de esperança, tanto em termos do Tribunal Popular, desde a 
declaração do terreno para utilidade pública – para o Hospital de M’Boi Mirim, 
que foi um momento em que houve diálogo com o poder público… (2013) 

Lucila: Dois projetos foram fundamentais nesse período em que estávamos 
com articulação nos espaços do parlamento – a Criação da Defensoria Pública, 
em 2006, e a construção do Hospital M’Boi, que não era apenas para ser um 
hospital – queríamos um hospital em conjunto com um hospital-escola.

Outra luta travada na Assembleia foi a Lei da Guarapiranga. Necessitávamos 
de uma negociação sobre as ocupações e a defesa do meio ambiente, que incluía 
um parque da represa, a região produtora de água, as nascentes dos rios, a 
questão de captação para esgoto e saneamento – e a questão da moradia, da 
habitação. (2018)

O Fórum Social Sul
Iniciado em 2004 e 2005 e depois a cada dois anos, as comunidades, movimentos 
sociais, coletivos culturais, entidades religiosas, organizações sociais, universidades 
e demais grupos têm realizado um encontro chamado de Fórum Social Sul. Con-
siderado pelos seus organizadores como uma praça de ideias, o Fórum Social Sul 
tem a intenção de unir cidadãos e cidadãs, coletividades e integrantes dos vários 
setores do Estado e da sociedade civil organizada das várias periferias da zona sul. 
O foco é a promoção de debates e da troca de saberes e de experiências, assim como 
para a construção de alternativas diante dos graves problemas enfrentados pelos 
moradores dessas regiões, de modo especial aqueles segmentos da população mais 
vulneráveis, como crianças e adolescentes, jovens, mulheres, população LGBT, 
pessoas idosas e/ou portadores de alguma de�ciência.

Pe. Jaime: Foi importante ver o surgimento e a preocupação de outros setores 
com a região do Jardim Ângela, como, por exemplo, na área da cultura, pois 
foram surgindo diferentes grupos populares. Esse é o caso da CIA – Decálogo 
JALC – e de A Banca (Produtora Cultural Social), entre outros. Em 2004, 
um dos fatores que contribuíram para isso foi a construção do Fórum Social 
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Sul, realizado entre 30 de abril e 1º de maio de 2004. Esse Fórum tinha como 
norte o Fórum Social Mundial, e o tema que usamos foi “Uma outra periferia 
é possível, necessária e urgente”. O Fórum Social Sul foi construído no mesmo 
espírito do Fórum Social Mundial, com um sistema de o�cinas e painéis. A 
comissão de organização do Fórum �cou responsável pelos painéis, e as o�cinas 
eram de livre organização. Chegamos a ter cem o�cinas e articulamos em torno 
de seis painéis. Contabilizamos mais de 5 mil participantes. Penso que foi das 
articulações e da mobilização entre as ações nas áreas da cultura, da educação e 
da assistência que surgiram os fóruns e, com isso, a ideia de um Fórum Social Sul. 

Nessa mesma época, iniciamos outra atividade, chamada “Jovens construindo 
o futuro”. Ela se baseava nesse espírito. E acho que o Fórum Social Sul foi visto 
como um espaço de articulação da sociedade civil organizada na e para a região, 
não apenas do Jardim Ângela, mas incluindo aqui Capão e Campo Limpo, 
assim como Cidade Adhemar, Grajaú, Taboão da Serra, Embu e outros. Na 
nossa avaliação, o Fórum foi muito positivo para o fortalecimento dos grupos e 
dos fóruns locais, pois, em 2004, no encerramento desse Fórum, lembramos os 
25 anos do assassinato de Santo Dias. De modo geral, o Fórum funciona como 
uma praça de ideias, um lugar de encontro e um espaço para a livre expressão. 
Ele está ativo. Continua a acontecer a cada dois anos. Nesse �nal de ano, faremos 
a quinta edição do Fórum Social Sul. Nestes últimos anos, ele tem se realizado 
na última semana de outubro, para que possamos encerrá-lo em conjunto com 
a Caminhada pela Vida e pela Paz. 

[…] No Fórum aparecem grupos de teatro, grupos de dança, en�m, grupos 
envolvidos com a cultura. Criam-se espaços para a circulação de ideias e en-
contro de pessoas que buscam novidades, e, muitas vezes, convidamos pessoas 
de fora. Acho que, em todos os Fóruns, foram incluídos educação, saúde e meio 
ambiente. Entram também outros temas, como o poder popular, a democracia 
participativa, questões que envolvem juventude, justiça e segurança. Como falei, 
convidamos pessoas que são interessantes para esses setores. Neste ano de 2013, 
a ideia é discutir sobre a cidade que temos e a cidade que queremos – como, por 
exemplo, a segurança que temos e qual a segurança que queremos. O interessante 
é apresentar o que a região discute para depois incluir pessoas para o debate nas 
mesas. É um pouco inverter as coisas: em vez de alguém despejar suas ideias em 
cima de nós, somos nós da região que devemos despejar as ideias sobre a educação 
que queremos, a saúde que queremos. 
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[…] Foi um trabalho de formiga marcar reuniões, conversas, convidar grupos 
e lideranças dessas regiões com as quais tínhamos contato principalmente pelo 
Fórum em Defesa da Vida. Foi na base do telefone, e-mail, coisas desse tipo… 
Na verdade, articulando as pessoas e os conhecimentos que estão por aí. Todos na 
luta pelas mesmas causas, dentro de um espírito que diz: “Uma outra periferia 
é possível, necessária e urgente”. […] Para chamar a atenção das autoridades, 
desde o primeiro Fórum convocamos, ou melhor, as convidamos para que parti-
cipassem. A Marta Suplicy esteve no primeiro Fórum – a�nal de contas, ela era 
a prefeita na época. O Fórum foi totalmente construído aqui. E tomando como 
exemplo a fala de Chico Whitaker: “Não devemos tirar conclusões especí�cas, mas 
considerar a importância do fórum como espaço para juntar ideias, estabelecer 
pontes e novas articulações, não apenas tirar conclusões. É fundamental estar 
ali!”. (2013)

Articulando redes de proteção: as lideranças locais 
e a criação de outros Fóruns
Várias das pessoas entrevistadas para a elaboração deste livro reconhecem que o 
Fórum em Defesa da Vida serviu como disparador para a formação de fóruns com 
temas especí�cos. Destacamos, entre eles: Fórum de Álcool e Drogas, Fórum da 
Criança e Adolescente, Fórum em Defesa da Vida, Fórum da Educação, Fórum 
de Inclusão, Fórum do Mova, Fórum de Mulheres, Fórum do Fundão, Fórum das 
Águas, Fórum de Pesquisadores de M’Boi Mirim e Campo Limpo, Fórum Regional 
de Assistência Social de M’Boi Mirim e Campo Limpo. A Sociedade Santos Már-
tires tem também presença na Rede de Cultura M’Boi e Campo Limpo, na Rede 
de Proteção e Resistência contra o genocídio das juventudes, na Rede Ubuntu de 
Cursinhos Populares, no Movimento Nossa São Paulo e na Rede Nossas Crianças. 
Seguem seus depoimentos.

Pe. Jaime: Acho que tanto a Sociedade Santos Mártires quanto a Paróquia 
conseguiram apoiar algumas lideranças nesses distintos setores – porque nós con-
sideramos que existe uma história de quase vinte anos, que permitiu construir 
muitas lideranças na região. E acho que as atuações da Sociedade e da Paróquia 
vão muito além do território da Paróquia, que interage com outras paróquias; 
interagimos também com outras entidades e organizações locais etc. Foi a partir 
dessas lideranças e articulações que surgiram o Fórum da Assistência, o Fórum 
da Educação, o Fórum da Criança e Adolescente, o Fórum de Inclusão. Os 
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Fóruns da Saúde e da Cultura estão atualmente desarticulados, porém todos eles 
são espaços constituídos a partir do debate que se fez e se produziu na região, 
especialmente por meio do Fórum em Defesa da Vida. 

Todos esses são fóruns independentes, aliás, é uma ideia que eu defendo, pois 
os Fóruns precisam ser independentes do poder público e precisam ter espaços 
constituídos. A maioria deles é rami�cação do Fórum em Defesa da Vida. O 
Fórum das Mulheres, que está mais fraco no momento, foi rami�cação do Fórum 
em Defesa da Vida. Importante frisar a localização estratégica da Paróquia, que 
está próxima à estrada de M’Boi Mirim, ou seja, próximo ao ponto de ônibus 
– se pegarmos a estrada de M’Boi Mirim que vai até o Jardim Jacira, estamos 
mais ou menos no meio do caminho. (2013) 

Regina: Lembro muito bem de quando o Fórum em Defesa da Vida come-
çou, e aqui havia todo o tipo de demanda do território. E como a questão da 
violência é intrínseca, interligada, misturada a todas as outras demandas, teve 
um momento em que, por exemplo, no Fórum em Defesa da Vida, aparecia 
uma demanda da Educação, ou da Assistência, ou qualquer outra. Mas, como 
precisávamos discutir as questões da violência a partir da segurança pública, 
o padre Jaime achou mais interessante pensarmos as questões separadamente. 
Assim, começamos a pensar as outras temáticas em grupos menores. O Fórum 
em Defesa da Vida �cou sendo um guarda-chuva, e os demais fóruns foram 
ganhando vida própria.

[…] O Fórum da Educação e o Fórum da Criança e Adolescente também 
foram criados a partir do Fórum em Defesa da Vida. Eles são articulados pelas 
organizações sociais aqui do território, como a Santos Mártires e a Bom Jesus. 
O Fórum da Criança e Adolescente sempre teve altos e baixos. Às vezes oscila 
muito, dependendo das pessoas que assumem o trabalho – a equipe organizadora. 
Não tem como negar que, a partir do Fórum em Defesa da Vida, nasceram 
outros fóruns. Mas o Fórum em Defesa da Vida ainda congrega pessoas de todos 
os lados, inclusive é ele que une Campo Limpo e M’Boi. (2018)

Pe. Jaime: Eu não gosto de promoção pessoal, isto é, personalizar o trabalho de 
articulação realizado no Fórum. Lembro de uma entrevista da qual participei, 
em que eu falava sobre o Fórum em Defesa da Vida, e o repórter editou de um 
modo que �cou tudo personalizado. Cheguei a interrogá-lo sobre o caso, mas a 
resposta dele me pegou de surpresa. Ele disse: “Olha, Jaime, quem sou eu para 
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ensinar o Padre Nosso para o vigário? Mas se você pegar a Bíblia, o que você 
encontra? É Abraão, Moisés, Jeremias, João Batista, Jesus Cristo; então é por 
eles que as pessoas canalizam suas causas. É preciso que seja personalizado, pois 
foi Jesus Cristo quem personalizou. São nomes que as pessoas respeitam, como 
outros. Foi Mandela, Gandhi”. Acabei concordando e dando razão ao rapaz.

O Fórum teve uma repercussão enorme em outras regiões da cidade. A Ca-
minhada também. Nós fomos chamados para falar em muitos lugares. Na 
Brasilândia, por exemplo. Em Parelheiros se formou um Fórum em Defesa da 
Vida. Diadema formou um Fórum em Defesa da Vida. Cidade Ademar. Nós 
não �camos só aqui. Eu fui para a Câmara Municipal de São Paulo e nunca 
deixei de mencionar a experiência aqui do Fórum. Mesmo depois do Parlamento. 
Lembro que, quando o Fórum de Educação aconteceu aqui, junto ao Fórum 
em Defesa da Vida, deixamos uma lei – a lei da contagem das creches, sobre a 
demanda das creches. Tivemos muitas lideranças que surgiram daqui. Houve 
muita solidariedade na preparação da Caminhada. (2013) 

Lucila: Interessante que o Fórum em Defesa da Vida nunca quis se institucio-
nalizar. Todos as coisas que �zemos foi pela Santos Mártires pelo CDHEP – que 
têm seus estatutos. Mas é um espaço de articulação de pessoas e grupos. […] 
Nunca ouvi dizer que teve uma reunião do Fórum que não tivesse pessoas aqui. 
Nunca ouvi dizer sobre o desgaste e o cansaço. Nós ainda lutamos por direitos 
humanos. É hora da resistência, da aglutinação e da articulação. O Fórum deve 
continuar! Houve vários momentos de estudo, re�exão e planejamento estratégico. 
Trouxemos pessoas para fazer as análises. O Fórum não é só a Caminhada. Ele é 
toda uma elaboração. Ele tem uma importância histórica para a região. (2018) 

Pe. Jaime: Um dos fatores que mantêm o Fórum em Defesa da Vida é a pos-
sibilidade de as pessoas terem voz e vez. Aqui as pessoas têm a possibilidade de 
falar e se expressar. Uma reunião se manter por 22 anos é uma conquista em si. 
Tivemos vários ciclos de pessoas e ações do Fórum. Temos adaptações. Não somos 
mais os mesmos de 1996. Mudamos. Caminhando se abrem caminhos! Há um 
sentimento de inclusão. Não é apenas a pessoa falar seu nome no começo, aqui 
as pessoas se sentem gente e incluídas. (2018) 

Um dia me perguntaram quais são as palavras do Evangelho que nos motivam. 
Respondi: “Amai-vos uns aos outros; ter vida em abundância; a paz esteja 
convosco; e não tenha medo”. São as palavras-chave do Evangelho, pois, se 
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você pegar essas frases, acho que elas in�uenciam o Fórum em Defesa da Vida. 
In�uenciam a Sociedade Santos Mártires e precisam in�uir também na nossa 
Paróquia, porque a Paróquia precisa ser alicerçada. […] Outros princípios que 
ainda não comentei são os princípios da Cultura da Paz. Eles foram declarados 
pela ONU em 2000: “respeitar a vida”; “rejeitar a violência”; “ser generoso”; 
“ouvir para compreender”; “respeitar o planeta”; “reconstruir a solidariedade”. 
Os seis princípios nos oferecem uma visão global e local, eles falam de princípios 
que, na prática, devem estar interligados. Acho que eles até podem gerar uma 
espiritualidade, uma motivação para todas as coisas e são princípios que norteiam 
tanto o Fórum, como a Sociedade Santos Mártires e a Paróquia. 

A dinâmica das reuniões do Fórum foi descrita pelo padre Jaime em um texto 
publicado em 2016 no livro Educar para a paz:24

Pe. Jaime: 1. Nós fazemos diagnósticos e discutimos sobre as causas e conse-
quências da violência na vida das pessoas. Buscamos entender como a violência 
é produzida no cotidiano. Além disso, consideramos que o Fórum é um espaço 
privilegiado para lutarmos por políticas públicas, por dignidade humana e por 
melhorias para as condições de vida dos moradores e das famílias do Jardim 
Ângela e proximidades. 2. Ao longo desses vinte anos de história, o Fórum pro-
moveu inúmeros debates, seminários, rodas de conversa, audiências públicas; 
participou ativamente de muitas caminhadas e manifestações e ajudou na 
elaboração e realização de três Tribunais Populares.25 Estes que deram subsídios 
para a instauração de ações civis públicas, nas quais o Estado foi responsabilizado 
e sentenciado pela sua omissão em setores de direitos fundamentais para a ma-
nutenção de uma vida digna para a população dessa região. 3. Das conquistas 
do Fórum, destacamos: a implementação dos projetos de bases de policiamento 
comunitário; a instalação de dois Centros de Integração e Cidadania – CIC; a 
construção do Hospital M’ Boi Mirim; e a construção e ampliação dos equipa-

24 Jaime Crowe. “Fórum em Defesa da Vida: 20 anos de resistência pela vida dos/as jovens que 
vivem nas periferias da zona sul de São Paulo”. Em: José Oscar Beozzo e Cecília Bernardete 
Franco (Orgs.). Educar para a paz: em tempos de injustiças e violência. São Paulo: Paulus, 2016, 
pp. 211-212.

25 O primeiro Tribunal Popular ocorreu em 2002 e teve como tema a saúde e a segurança pública. 
O segundo ocorreu em 2005 e teve como tema a educação, o trabalho e a cultura, e o terceiro 
ocorreu em 2016 e teve como tema os genocídios das juventudes negras, indígenas, pobres e 
periféricas. Em decorrência dos Tribunais Populares, ações civis públicas foram instauradas.
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mentos públicos nas áreas da educação, da assistência e da cultura – por exem-
plo, o CEU Feitiço da Vila. 4. Como desdobramento dessa experiência, outros 
Fóruns foram criados, como é o caso do Fórum Social Sul – FSS. Este, nascido no 
Jardim Ângela, nos moldes do Fórum Social Mundial, em sua primeira edição, 
em 2004, contou com 7 mil participantes. Sua organização é muito �exível e 
funciona como uma praça de ideias a partir do tema: “Uma outra periferia é 
possível, necessária e urgente”. (2016)

Aviso do 8o Fórum Social Sul, em 2019



Desafios para o futuro: 
a Sociedade Santos Mártires 
amanhã 

A história de uma chama de esperança nos leva, inevitavelmente, a pensar sobre 
o futuro. Como fazer isso? Foram vários momentos, ao longo dos últimos anos 
de convivência com a Sociedade Santos Mártires, em que diversos futuros foram 
comentados, considerando mudanças ocorridas na economia, no cenário polí-
tico, na Igreja, nas formas de pensar sobre serviços e nas demandas sociais. Em 
dezembro de 2018, escolhemos conversar com algumas pessoas que, por terem 
acompanhado os desdobramentos das atividades da Sociedade Santos Mártires 
desde o início e permanecerem ainda ativas na gestão da organização, estariam 
numa posição privilegiada para olhar para o passado e pensar futuros possíveis. 
São eles: padre Jaime, padre Eduardo, Regina Paixão, Maria Ramalho da Silva, 
Joel Costa e Osni Gomes. 

Essas conversas foram muito ricas, permeadas por memórias da longa trajetória 
das atividades da Santos Mártires, nomeação usada para contemplar o conjunto 
indissociável de Paróquia e Sociedade, assim como para re�etir sobre preocupações e 
propostas para o futuro. Construímos este capítulo mesclando falas com observações 
e perguntas dos organizadores do livro. São memórias e re�exões sobre desa�os e 
possibilidades, contrapondo passado e futuro em um movimento dinâmico, para 
destacar fortalezas, vulnerabilidades e esperanças de um futuro que não abandone 
a missão que iluminou os primeiros anos da Santos Mártires e a crença continuada 
naquele provérbio africano: “Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares 
pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias”.
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Pensar no futuro não é tarefa fácil
Para pensar no futuro é necessário fazer uma retomada histórica, trazendo à baila 
o momento histórico de quando a jornada teve início: A Santos Mártires surge 
bem no momento em que a nova Constituição acontecia – Constituição que diz que 
nós somos sujeitos de direitos, como diz Osni. Obviamente, a questão dos direitos 
vai permear a proposta da Santos Mártires. Contudo, não se trata de de�nir quais 
direitos, quais necessidades. Assim, de um lado, a proposta da Santos Mártires se 
pautou por uma conexão íntima com o povo, tanto os paroquianos e paroquianas, 
como também com a população do território. Como continua Osni, o modelo que 
a Santos Mártires construiu foi baseado no desejo da população. Na minha visão, a 
Santos Mártires fez o papel dela. Ela escutou a voz do povo e se conectou com o terri-
tório. Construiu os caminhos em conjunto com a comunidade.

Porém não se trata de uma tradução direta de necessidades expressas pela co-
munidade e a realização de ações. Foi preciso, igualmente, construir e fortalecer 
a equipe. E um aspecto importante foi a construção conjunta de propostas que 
tiveram por base uma missão: a de ser uma chama de esperança em um contexto 
de alta vulnerabilidade. 

Padre Jaime relata: De 1990 a 2000, tivemos uma equipe que chamávamos 
de equipe da Paróquia. Nós nos reuníamos toda terça-feira na parte da manhã. 
Era uma equipe de ideias. Uma equipe de debate. Nessa equipe estávamos eu, 
Eduardo, Regina, Osni, Joel, Ramalho e as irmãs Filis e Agnes, que trabalhavam 
conosco nessa época. A reunião começava com algum texto provocativo – podia 
ser até uma leitura do Evangelho. […] Era uma equipe de debates, de brigas, de 
ideias. Nesses encontros, falávamos sobre onde estamos e para onde vamos. E foi essa 
equipe que, com o apoio de José Roberto Bellintani, do Instituto São Paulo Contra 
a Violência, criou a missão da Santos Mártires: “Ser uma chama de esperança”. 

A metáfora da chama de esperança não se tornou apenas um slogan, mas teve 
a relevante função de fazer da mística uma missão, um ato profético. No entanto 
agora os tempos são outros, em vários sentidos, e, como disse padre Eduardo, para 
termos nosso futuro precisamos entender o que está acontecendo no presente. Precisamos 
saber onde vamos colocar a nossa energia. De modo especial, precisamos reavaliar a 
conjuntura, por exemplo, da própria Igreja. 

Muita coisa mudou desde a época em que as Comunidades Eclesiais de Base 
e as Pastorais marcavam sua presença no território geográ�co e também religioso, 
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conforme comentado no capítulo anterior. Foi consenso geral a importância de 
entender o que está acontecendo e como trabalhar nos novos cenários religiosos, 
sociais e políticos, que são marcados por suas diferenças e, às vezes, por suas 
contradições. Há também que se considerar que, a�nal, como seres humanos, 
envelhecemos. Como continua padre Eduardo, também precisamos reconhecer, em 
muitos casos, que as pessoas que estão à frente das entidades são pessoas agora com mais 
idade, e elas não têm a mesma energia de vinte ou trinta anos atrás.

Na discussão sobre passado, presente e futuro, um tema constante é o das con-
sequências da reorganização das paróquias da Diocese de Campo Limpo, em 2006, 
e seu impacto na Paróquia Santos Mártires. De uma geogra�a física e religiosa na 
qual os serviços eram localizados �sicamente dentro da paróquia e vinculados às 
suas Comunidades – e, muitas vezes, haviam nascido nas próprias Comunidades 
da Paróquia – hoje, com a divisão da Paróquia Santos Mártires, muitos dos servi-
ços da Sociedade deixaram de estar articulados às suas Comunidades. Como diz 
Maria Ramalho, existem vários serviços espalhados que não estão mais conectados à 
nossa paróquia. A maioria dos projetos está hoje em territórios de outras paróquias.

Com demandas prementes de serviços de saúde, de educação em todos os níveis 
etários e de infraestrutura, os serviços foram sendo criados de forma inovadora e vo-
luntária. Os tempos mudaram também nesse sentido, com a elaboração de políticas 
em todas as áreas de atuação, frequentemente obedecendo a lógicas pro�ssionais 
distintas, com suas obrigações especí�cas de atividades, tarefas, tipi�cações e – mais 
difícil – de pessoal. Além da eterna penúria de orçamentos para as áreas sociais, 
a lógica dos convênios exigiu, também, a pro�ssionalização dos trabalhadores. 

Joel lembra do período em que a Sociedade Santos Mártires era pequena, e havia 
di�culdades decorrentes da baixa formação escolar e acadêmica das pessoas que tra-
balhavam como voluntárias. Depois, com os serviços e convênios, não podíamos mais 
contratá-las. Isso foi um complicador. Chegamos a pensar: precisamos pro�ssionalizar as 
pessoas, aqueles e aquelas que são da Comunidade. Mas, em quais cursos? Onde podemos 
encontrar essa formação para o pessoal daqui? E o que acabou acontecendo em muitos casos 
é que tivemos de contratar outras pessoas que não estavam vinculadas às comunidades. 

Criou-se, assim, uma tensão entre voluntários e trabalhadores remunerados. Por 
exemplo, como se pergunta padre Jaime, no caso da paróquia, temos os catequistas 
ou voluntários que fazem visitas nas casas, que não são remunerados e daí olham para 
as pessoas da Sociedade, que recebem para fazer isso, e como tem pessoas desempregadas 
entre os voluntários, acaba gerando disputas e problemas. Portanto é mais um dilema 
relacionado ao tema “os tempos mudaram”, pois acaba ocorrendo um esvaziamento 
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do voluntariado. Ou seja, como pergunta padre Eduardo, onde está o voluntariado? 
Onde estão as pessoas engajadas que não estão associadas a algum dos serviços do ter-
ritório? Essa é uma questão que vai suscitar um desa�o ao qual faremos referência 
adiante: como mobilizar as pessoas para participarem das ações da Santos Mártires 
ou de outras ações que respondam a demandas do território?

Nessas exigências há tensões constantes entre o ato profético, a missão, a mística 
e as exigências burocráticas dos convênios. Como resultado, emerge a ambivalência 
entre a vontade de recuperar a liberdade perdida e a importância de garantir os com-
promissos �nanceiros junto aos pro�ssionais da organização e às muitas famílias e 
pessoas para as quais os serviços são elementos vitais da estabilidade cotidiana. Diz 
Regina: É nesse sentido que estamos estrangulados, pois não dá para acabar com os serviços, 
até porque não tem como pagar os funcionários. […] Realmente você começa a perder essa 
voz profética. O sistema começa a te domesticar. Padre Eduardo complementa: Até as 
pessoas que estão nos serviços passam o tempo todo preenchendo papéis. Nesse contexto, 
segundo Regina, �ca difícil ter uma postura combativa perante o governo: Até porque 
não podemos deixar funcionários na rua nem crianças e adolescentes sem vagas.

Dessa forma, o ato profético parece �car depositado em alguns serviços, como 
o Ninho de Esperança, que atende pessoas com de�ciência – isso porque não tem 
nada a ver com a Prefeitura, como diz padre Eduardo. E complementa: Lá nós somos 
livres. Nós buscamos �nanciamento de um lado e de outro para pagar os funcionários.

Há mais um aspecto relacionado às mudanças ocorridas na relação entre serviços 
criados em diálogo com a comunidade e a estruturação desses mesmos serviços 
no âmbito de políticas públicas. Trata-se de um senso da perda da liberdade de 
inventar, de inovar, como foi o caso de tantos serviços da Santos Mártires, como 
o RAC, o Ucad e a Casa So�a. 

Osni: Se depender dos serviços públicos e das políticas, pode ser que não tenhamos 
um futuro próspero. Isto porque da complexidade que temos no território, damos 
conta, vamos nos reinventando. Vamos dialogando. Mas a política pública não 
caminha no mesmo ritmo. Na lógica neoliberal, o Estado vai se desresponsabili-
zando das questões sociais cada vez mais, e isso pode nos levar de volta aos anos 
de 1960, 1970, nos quais as próprias organizações tinham que achar sozinhas os 
caminhos. Os recursos externos, os recursos de fora do país, os recursos de fundações.

Dessas considerações decorre a importância do resgate histórico, pois, já que não 
dá “para atirar para todo o lado”, a história ajuda a pensar sobre como fortalecer o 
que precisa �car e identi�car quais as novas demandas que precisam serem assumidas.
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Quais são, então, os desafios?
Dentre os desa�os apontados nessas conversas, destacam-se cinco: 1. a recuperação 
de uma mística e as práticas inicias de reuniões de equipe para discutir ideias; 2. a 
aproximação entre a Sociedade Santos Mártires e as Comunidades; 3. as estratégias 
para o envolvimento e da mobilização das Comunidades; 4. a renovação dos quadros 
pela via da formação; e, claro, 5. as novas áreas de atuação. Todos são atravessados 
por uma problemática comum: a comunicação, aprendendo e capitalizando nas 
suas novas modalidades para poder dar conta desses vários desa�os. Regina a�rma: 
Algo importante que eu acho é trabalhar sobre a mística. Que mística é essa que nos 
alimenta? O que nos faz estar juntos e criar esses momentos? Isso é importante para a 
gente poder avançar.

Quanto às possibilidades de reaproximação com as Comunidades, há consenso 
de que Paróquia e Sociedade devem andar juntas. No entanto, segundo Maria 
Ramalho, há pessoas da paróquia que nem sabem o que fazemos por aqui. Ou seja, 
nem sempre a imbricação entre paróquia e entidade, que cria e cuida de serviços, 
�ca clara, seja para quem atua pro�ssionalmente nos serviços, seja para quem tem 
como norte a paróquia. Cada vez mais as pessoas se referem a organizações como 
a Sociedade Santos Mártires como organizações com base de fé, e não mais como 
organizações religiosas – embora muitos dos pro�ssionais que atuam na Socieda-
de sejam religiosos, nem todos têm algum vínculo religioso. Contudo a maioria, 
com ou sem vínculos com religiões, compartilha um senso de solidariedade e de 
reconhecimento sobre a importância de cuidar dos outros, mesmo quando não 
conhecidos. Essa fé na possibilidade de melhoria está na base da discussão sobre a 
mística. Só que, agora, a mística e as relações são mais complexas, pois as religões são 
plurais, e a Sociedade Santos Mártires extrapola os limites territoriais da Paróquia 
Santos Mártires. Entretanto, a Paróquia continua muito presente na Sociedade; suas 
sedes ocupam o mesmo espaço e as suas atividades ocorrem de modo entrelaçado. 

Regina: Quando começa tudo, em 1987, 1988, estamos no momento das Co-
munidades Eclesiais de Base, com várias lideranças nas comunidades. Há outras 
lideranças jovens sendo formadas – muitos de nós éramos incentivados a estudar 
e a participar dos Conselhos. É o período da Constituição, dos movimentos. 
Então, todos nessa ebulição. Estávamos no momento de uma Igreja atuante, de 
uma Igreja que estava nas lutas. Daí começaram a surgir os serviços. […] Houve 
muitas pessoas que eram da paróquia e depois vieram trabalhar na Sociedade. 
Isso foi bom e também foi ruim. 
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Contudo há estratégias possíveis para reavivar essa interlocução. Nas conversas, 
Maria Ramalho se lembrou da importância do Congresso de Santos Mártires, em 
2005: uma ação muita linda nessa época foi o Congresso. Vocês lembram? Foi o Congresso 
de Santos Mártires. E aí foram três dias em que celebramos a Paróquia e a Sociedade. 
Foi muito interessante, pois teve uma forte ligação entre todos. Todos participaram desse 
Congresso. Todos os colaboradores e o pessoal da paróquia.

Também foram lembradas atividades realizadas para angariar fundos, como 
feijoadas, bazares e rifas, que foram descontinuadas com a entrada de recursos e 
isenção de impostos. São atividades que, ao mesmo tempo que serviam para an-
gariar fundos para as atividades da Santos Mártires, também criavam laços entre 
membros das Comunidades. Foram descontinuadas porque, segundo Regina, nos 
acomodamos, mas daí hoje, caso não fazemos a prestação de contas adequadamente, 
perdemos o recurso. E aí? E quando precisar voltar a fazer essas iniciativas comunitárias 
para captação de recursos, o tempo já passou e desaprendemos.

Em relação às estratégias para o envolvimento e mobilização das Comunidades, 
o maior desa�o é quanto à formação de novas lideranças, sobretudo de lideranças 
jovens. Vale ressaltar que muitos dos que foram partícipes na criação de serviços, 
e que continuam ainda hoje à frente desses serviços, chegaram à Santos Mártires 
por meio de particpação em grupos de jovens, na Pastoral da Juventude. 

Regina: A grande maioria de nós veio das Comunidades. Mas hoje é muito 
difícil identi�car lideranças nas Comunidades. Me preocupa muito a falta de 
lideranças jovens nas paróquias. Eu pergunto: "Cadê os jovens?" Na Pastoral 
da Juventude, na crisma, você não tem um jovem que pode se tornar uma 
liderança. Alguém que queira fazer e acontecer. […] Nós viemos dos grupos 
de jovens. Re�etimos sobre como estamos levando a nossa mensagem. Mas 
que mensagem é essa? Será que estamos trabalhando de forma a incentivar a 
participação dos jovens?

Certamente, os jovens constituem a esperança de continuidade da Sociedade 
Santos Mártires, mas o problema é mais amplo. Trata-se da formação de lideranças 
de um modo geral, tanto de pessoas que, por princípio, já estão na posição de serem 
mobilizadores, como padres e professores, quanto de outras lideranças e multipli-
cadores. Como fazer isso? Uma via é por meio do exemplo. Regina comenta: Eu 
tenho relatos diversos. Por exemplo: mulheres que conseguiram reconhecer formas de 
violência doméstica após passar por uma formação com a psicóloga da Casa So�a. […] 
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E é a partir dos exemplos que as pessoas vão tomando consciência das violências, das 
falas e da opressão no seu dia a dia. […] O gerente sinaliza, e daí temos a oportunidade 
de trabalhar em rede. Isso é muito bacana.

Um aspecto fundamental do trabalho de desenvolvimento de novas lideranças 
é a conscientização, como diz Joel: É criar condições para que as pessoas pensem mais, 
re�itam mais. E isso pode acontecer em qualquer circunstância. Um exemplo legal, diz 
Regina, é quando você vende uma rifa. Não basta apenas falar que você está vendendo 
a rifa e o preço é dois reais. Se você trouxer o contexto e disser que o dinheiro será dire-
cionado para ajudar o Ninho da Esperança, que atende pessoas com de�ciência, ou se 
você mostrar os dados e números dos serviços da organização, dos atendimentos, e que 
o recurso público não dá… Com isso você muda o pensamento das pessoas.

Realmente, essa tarefa de conscientização é mais difícil hoje, se comparada aos 
tempos em que havia necessidades mais prementes. Havia uma pauta direta. Diz 
Osni: Imagina, nós não tínhamos creche quase nenhuma. Na década de 1990, aqui 
no território não tínhamos Unidade Básica de Saúde direito. […] Então, nós fomos 
parte de um processo que, claro, se você diz que vamos lutar pela água no bairro, 
porque eu preciso beber água, e lutar pelo esgoto também, você junta 10 mil pessoas. 
Se não �zermos uma leitura de quais são as necessidades, quais são as pautas de hoje, 
a gente não avança.

Nas conversas, �cou muito claro que a renovação dos quadros está fortemen-
te associada à formação – que o futuro deve estar voltado para a formação. Há 
vários aspectos nessa a�rmação. O primeiro se refere à formação propriamente 
dita, seja mais formal, como no caso da sonhada faculdade baseada na pedagogia 
da periferia, como defende o padre Jaime, seja porque a formação pode ter um 
escopo mais limitado, como diz Regina: formações de grupos menores […] grupos 
de trabalhadores da educação infantil, ou que atuam junto aos moradores em situação 
de rua; ou na proteção especial, onde as pessoas possam ter espaço de fala e de escuta, 
porque no contexto macro você não consegue isso.

O segundo aspecto concerne à �xação desses “quadros” no território. Segundo 
Osni: Penso que […] o jovem deve ajudar a comunidade onde ele está. Não deixar 
para depois, para voltar depois. Precisamos fazê-lo pensar aqui no território, para que 
ele possa pensar com a cabeça onde os pés pisam. Por vezes, quando o jovem chega 
à universidade, ele se ausenta do território e, dependendo da universidade, ele vai 
para muito longe. E aí ele pode não voltar. É possível trabalhar ou estudar em uma 
universidade distante, mas o “meu” lugar de militância vai ser onde eu estou. Se não, 
nós vamos continuar a produzir força da ponte para lá.
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Quais seriam as novas áreas de atuação?
Arenas “antigas” de atuação, como a violência e a vulnerabilidade na esfera dos 
direitos, continuam a mobilizar os esforços da Santos Mártires e o farão por tanto 
tempo quanto perdurarem os problemas relacionados à distribuição de renda, acesso 
a empregos e vida digna. Entretanto a convivência no território, assim como o 
esforço continuado de familiarização com estatísticas demográ�cas, apontam para 
a emergência de duas áreas de atuação: uma pautada na pirâmide demográ�ca e 
outra no persistente dé�cit habitacional.

No primeiro caso, há dois grupos que clamam por mais atenção: os idosos e 
os jovens. Diz padre Jaime: Hoje o idoso é como eram as crianças na época em que 
lutamos pelas creches. A área do idoso hoje está abandonada. Tem muitos casos de abuso 
e violência da própria família contra eles, além do próprio isolamento dos idosos em 
muitos casos. É triste. 

Quanto aos jovens, não se trata, a bem dizer, de uma nova área de atuação, 
lembrando que a Santos Mártires foi precursora dos serviços voltados aos jovens 
em con�ito com a lei, aos jovens que necessitavam de abrigo e aqueles que pre-
cisavam de um porto seguro – os Centros para Juventude – no período em que 
não estavam na escola. Porém, a juventude mudou muito; não é mais a mesma 
de vinte anos atrás. 

Regina: Entendo que esse é um desa�o para nós. Desa�o para os trabalhos 
nos Centros de Juventude. Pois os jovens mudaram, e, às vezes, os educadores 
precisam ser mais ousados. Então para um educador pode parecer difícil ouvir 
que o jovem gosta, sim, do funk, ou do rap. E nós temos que trabalhar com a 
linguagem deles. Este momento que é deles.

Osni: Uma frente em que precisamos trabalhar é a adolescência e a juventude. 
A juventude um pouco ampla, no mínimo respeitando o Estatuto da Juventude, 
que é até os 29 anos. Adolescência, juventude e também o idoso. É claro que, 
no meio de tudo isso, e aí amplia, tem a pessoa com de�ciência. A questão das 
mazelas sociais. Porque se você “pega” onde há o maior sofrimento, hoje, é nessas 
faixas etárias: adolescência, juventude, idoso e os que estão vulneráveis.

Quanto ao dé�cit habitacional, a questão complexa da moradia clama por ação 
– seja pela falta de moradia ou por sua precariedade. Essa é uma questão cada vez 
mais gritante, como sugere o relato de padre Jaime: Estive junto outro dia com o 
Grupo Interamericano de Direitos Humanos. Estive com eles na Ocupação Palestina, 
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o terreno ocupado no sul do Jardim Ângela. A grande maioria são barracas fechadas, 
mas têm muitas famílias morando por lá. E naquele dia rodei por dentro, e as famílias 
que estão morando por lá estão numa situação muito precária, moram com crianças 
e tudo. E quem não tem casa na ocupação tem o puxadinho, sabe, o �lho que casa e 
vai morar com a família.

Ampliando as possibilidades de comunicação nas periferias 
Um aspecto importante, mas que constitui um desa�o, tem por foco as mídias 
sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp, que são meios extremamente 
potentes como forma de fazer circular informações, mas também de formar ou 
deformar posições e ações políticas. Então é preciso alertar e conscientizar para 
que as pessoas não caiam em ciladas propagadas por fake news: Isso é muito sério. 
Então descontruir essas fake news também vai fazer parte desse trabalho dos pequenos 
grupos, para podermos aproximar a linguagem para que a população entenda as nossas 
questões e lutas, conta Regina.

Contudo, comunicação não se reduz às mídias sociais, e, no território, há muitos 
exemplos de atividade midiática por meio de jornais e programas alternativos. Como 
diz Regina: É muito difícil furar essa bolha. E, apesar disso, nós temos aqui do lado o 
coletivo do Desenrola, Não me Enrola, que tem um trabalho muito bacana. Temos a 
TV Doc, que também tem um trabalho importante […]. Tem a Capão News… mas o 
processo é lento. Mas, entendo que todos nós precisamos rever a nossa linguagem. Todos 
nós que somos lideranças. E isso inclui os coletivos.

Há ainda outras formas de fazer circular informação que colocam como desa�o 
desenvolver um campo de produção de informação. Pois todo jovem tem um celu-
lar na mão. Todo jovem que mora na periferia tem celular. Existem tantos campos… 
Gostaria de criar material também. Um grupo de estudo para criar informação de 
qualidade. Um exemplo é o site do Ninho da Esperança. […] Penso que esse é um 
campo para o futuro, completa padre Eduardo.

En�m, o futuro é sempre uma pergunta aberta, e a chama é uma chama de 
esperança:



Quando teu navio
Ancorado muito tempo no porto,
Te deixar a impressão enganosa

De ser uma casa.
Quando teu navio

Começar a criar raízes
Na estagnação do cais,

Faze-te ao largo.
É preciso salvar a qualquer preço

A alma viajora de teu barco

E tua alma de peregrino.

Dom Helder Câmara, “Peregrino”26

26 Disponível em: http://institutodomhelder.blogspot.com/2015/04/peregrino.html. Acesso em: 
24 jun. 2019.



Natal sem fome no Polo Cultural de Jardim Ângela (1999)

Pe. Eduardo e Pe. Jaime na seleção Santos Mártires (s/d)



Dom Paulo Evaristo Arns (1988)

Dom Fernando José Penteado (1988)



Sede Paroquial e Sede da Sociedade Santos Mártires (2001)

Festa das Crianças (1990)



Mutirão no Jardim Herculano (1992)

Dona Mercês (1994)



Dona Rosa e Sr. Ivo (s/d)

Pintura da Igreja e a casa pequena no terreno original (s/d)



Roda de Conversa no Centro para Juventude Ranieri (s/d)

Curso de Salão de Beleza no Centro para Juventude Ranieri (s/d)



Biblioteca (s/d)

Telecentro (s/d)



Radio M'Boi: acima, à esquerda, Pe. Eduardo (s/d), 
acima à direita, Toninho Cidade (s/d), ao lado, 
Regina Paixão (s/d)



Capa do livro: Redescobrindo o 
Adolescente na Comunidade (2005)

Capa do livro: Família e 
Dependência Química (2009)



Ricardo Reis – Sasf (s/d)



Jean Venier (esq.) visita a Sociedade Santos Mártires (2002)

Os pescadores do Ninho da Esperança (2019)



Parte da equipe do Ninho da Esperança (2019)

Parte da equipe de reciclagem – Ângela de Cara Limpa (2019)



Construção do Centro São José (1993)



5ª Caminhada pela Vida e pela Paz (2001)

Fórum Social Sul (2017)



Símbolo da 22ª Caminhada (2017)

Debate sobre direitos humanos antes das eleições de 2018



Romaria das Aguas (2018)

1º Congresso Santos Mártires (2005)
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Anexo 1: o contexto institucional da criação 
da Sociedade Santos Mártires

Data Presidente Leis / eventos Governador Prefeito Arquidiocese Paróquia Santos Mártires Soc. Santos Mártires

1970 Arquidiocese de 
São Paulo
(D. Paulo 
Evaristo Arns)

Região 
Episcopal Sul 
(Msr. Angelo 
Gianola)

1973 Miguel 
Colasuonno

1974 Ernesto Geisel

1975 Olavo Setúbal

1976 Região 
Episcopal Sto. 
Amaro (D. 
Mauro Morelli)

1977

1978

1979 João 
Figueiredo

Paulo Maluf Reinaldo de 
Barros

Região 
Episcopal 
Itapecerica 
da Serra (D. 
Fernando José 
Penteado)

1980

1981

1982 José Maria 
Marin

Antônio 
Salim Curiati

1983 André Franco 
Montoro

Mário Covas

1984

1985 José Sarney

1986 Jânio 
Quadros
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Data Presidente Leis / eventos Governador Prefeito Arquidiocese Paróquia Santos Mártires Soc. Santos Mártires

1987 Orestes 
Quércia

Desdobramento 
da paróquia 
Nossa Sra. Das 
Graças Vila 
Remo

Criação da Paróquia 
Santos Mártires

1988 Constituição Criação da 
Sociedade Santos 
Mártires
Presidente Pe. 
Eduardo McGettrick

1989 Luiza 
Erundina de 
Sousa

Desdobramento 
da Arquidiocese 
de São Paulo

Criação da 
Diocese de 
Campo Limpo 
(D. Emilio 
Pignoli)

1990 Fernando 
Collor

SUS; ECA

1991 Luiz Antônio 
Fleury Filho

1992 Itamar Franco

1993 Paulo Maluf

1994

1995 Fernando H. 
Cardoso

Mário Covas

1996

1997 Celso Pitta

1998 Loas D. Claudio 
Hummes

1999 Mário Covas

2000

2001 Geraldo 
Alckmin

Marta Suplicy

2002

2003 Luiz Inácio 
Lula da Silva

Grealdo 
Alckmin

2004 Presidente Pe. Jaime 
Crowe

2005

2006 Cláudio 
Lembo

José Serra Desdobramento da 
Paróquia Santos Mártires 
e a criação de quatro 
paróquias novas

2007 José Serra Gilberto 
Kassab

D. Odílio 
Scherer

2008 D. Luís Antônio 
Guedes

2009 Gilberto 
Kassab

2010 Alberto 
Goldman
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Data Presidente Leis / eventos Governador Prefeito Arquidiocese Paróquia Santos Mártires Soc. Santos Mártires

2011 Dilma 
Rousseff

Geraldo 
Alckmin

2012

2013 Fernando 
Haddad

2014

2015

2016 Impeachment 
de Dilma 
Rousseff
Assume 
Michel Temer

João Doria

2017 Presidente Regina 
da Paixão Gomes

2018

2019 Jair Bolsonaro João Doria Bruno Covas





Anexo 2: o contexto social e político das 
ações da Sociedade Santos Mártires 

Ano Paróquia Sociedade Santos Mártires Eventos no Jardim Ângela Outros eventos

1969 15/11: Padre Jaime 
chega ao Brasil

6/11: prisão dos Dominicanos em São Paulo

1970 Em abril vai para 
Embu das Artes

Transição na Arquidiocese: dom Agnelo Rossi é 
substituído por dom Paulo Evaristo Arns. Assembleias 
de base elegem quatro prioridades: 

• Comunidade Eclesial de Base

• Direitos Humanos

• Pastoral Operária

• Operação Periferia

1974 Início do Movimento Contra a Carestia nos Clubes 
de Mães

1975 Padre Eduardo chega 1ª Assembleia do Movimento Contra a Carestia 
realizada no Colégio Santa Maria

1976 Criação da Paróquia 
Todos os Santos

Início das atividades de creches, centros para 
juventude, clubes de mães – uma atividade puxando 
a outra

1977 Nova assembleia do Movimento Contra a Carestia 
realizada no Colégio Arquidiocesano

1978 Movimento Contra Carestia em Embu. Em 27 de 
agosto de 1978 mais de 20 mil pessoas se reuniram 
na Praça da Sé. Reprimido pela polícia. Candidatos 
populares são lançados (incluindo Irma Passoni e Au-
rélio Pires) e novos partidos discutidos; lançamento da 
candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao Senado

1979 30/10: Santo Dias da Silva é assassinado

1980 Criação do PT (discussão começou na Igreja do 
Socorro)

Grande enchente em Embu e moradores acolhidos na 
Igreja �zeram uma comissão para prefeitura. Ameaça 
velada de expulsão dos padres Patricianos pela Lei 
dos Estrangeiros
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Ano Paróquia Sociedade Santos Mártires Eventos no Jardim Ângela Outros eventos

1981 Ocupação da Fazenda Itupu (agora Parque 
Ecológico Guarapiranga) por pessoas bus-
cando teto – articulado pelo PCdoB

Pe. Jaime é chamado de madrugada e junto 
com Dom Fernando vai para o acampamen-
to. “O que faz um bispo e um padre aqui – é 
a revolução?” “Estamos aqui como a Nossa 
Senhora ao pé da cruz, ao lado de nosso 
povo que está sofrendo”

Criação do Serviço Social Bom Jesus através 
da Pastoral juntamente com o padre Darci 
Bortoloni

1982 Eleições. Em Embu, Geraldo Cruz, integrante do grupo 
de jovens, foi eleito vereador. Em São Paulo, José 
Carlos Alves foi eleito vereador; Paulo Diniz foi eleito 
deputado estadual; Irma Passoni foi eleita deputada 
federal. Montoro eleito para Governador

1983 Onda de desemprego, movimento dos desemprega-
dos do Largo 13 de Santo Amaro, acampamento no 
Parque do Ibirapuera

1984 Movimento dos Desempregados – ocupação da sede 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine) 

1987 Desdobramento da 
Paróquia de Nossa Sra. 
das Graças, Vila Remo

1º/2: Padre Eduardo e 
padre Jaime assumem 
a nova Paróquia 
Santos Mártires com 
seis comunidades e 
uma igreja na Rua 
Marcelino Coelho 

Quando chegaram já havia uma sociedade 
civil organizada: clube das mães; Comuni-
dade Eclesial de Base sob a liderança inicial 
do padre Luis Giuliani e as irmãs da Santís-
sima Trinidade. Padre Eduardo e padre Jaime: 
vamos sentar e discutir

In�uência da Ação Católica para Juventude, 
(Young Christian Workers). Havia então três 
palavras-chaves: ver, julgar, agir. Hoje são 
cinco: ver, iluminar, agir, rever e celebrar 

Grupos de rua, seguindo o método “sub-
sídios para discussão”: assembleias (para 
tomada de decisões); encontros (para 
formação)

Missas nas casas

1988 Sociedade Santos Mártires 
é criada como braço jurídico 
da Paróquia

Primeiro período: a comunidade é que 
de�nia as prioridades

Constituição Cidadã

1989 15/3: Criação da 
Diocese de Campo 
Limpo. Primeiro Bispo: 
dom Emilio Pignoli

Atual: D. Luis Antonio 
Guedes

Primeira atividade: Creche 
do Alto da Riviera, agora CEI 
Sant’Ana

1991 Foram montadas salas de 
alfabetização no âmbito da 
proposta de Paulo Freire: 
Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos (Mova)

Gestão de Luiza Erundina na Prefeitura; Paulo Freire 
nomeado secretário da Educação

1993 Centro para Crianças e Ado-
lescentes (CCA) São José

1994 CEI Santo Dias
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Ano Paróquia Sociedade Santos Mártires Eventos no Jardim Ângela Outros eventos

1995 Ninho de Esperança: apoio 
a famílias com pessoas, 
�lhos e �lhas com neces-
sidades especiais. Instalação 
de�nitiva em 2001

1996 Início da rádio comunitária 
(Radio M’Boi Mirim) foi 
fechada em 1998 por ação 
de Polícia Federal contra as 
rádios comunitários depois 
de dois anos de funcio-
namento

Maio: ONU declara Jardim Ângela o local 
mais violento do mundo

Em agosto, quando padre Jaime e padre 
Eduardo voltaram de viagem, a situação 
estava cada vez pior. Primeira reunião com 
Pe. Nicolau Bakker, presidente do CDHEP

 2/11: Finados – 1ª Caminhada pela Vida e 
Pela Paz com duas saídas – do CDHEP e da 
Igreja Santos Mártires até o cemitério São 
Luiz. com 5.000 pessoas.

Junto com padre Nicolau Bakker, primeiro 
desenho de uma polícia comunitária

1997 Proteção do meio ambiente 
– Ângela de Cara Limpa

Redescobrindo o Adolescen-
te na Comunidade (RAC)

7/2: Primeira reunião do Fórum em Defesa da 
Vida e Primeiro Seminário sobre Segurança

Em maio, implantação da primeira Base 
Comunitária �xa na praça. O pedido foi 
que funcionasse por cinco anos, aceitaram 
somente três

2/11: 2ª Caminhada pela Vida e pela Paz

1998 CEI Jardim Fujihara

Unidade Comunitária de 
Álcool e Drogas (UCAD) 
do Jardim Ângela, projeto 
desenvolvido com Ronaldo 
Laranjeira, da Unifesp. Hoje 
Caps-AD 

CCA Alto da Riviera

Cuida (atendimento para 
jovens �lhos de dependen-
tes químicos)

2/11: 3ª Caminhada pela Vida e pela Paz

1999 Início do projeto Casa So�a, 
centro de apoio a mulheres 
vítimas de violência

Janeiro: segunda base de policiamento 
comunitária Ranieri com participação da 
comunidade

2/11: 4ª Caminhada: “Não é com medo que 
queremos viver”

2000 Início do Serviço de As-
sistência Social a Famílias 
e Proteção Social Básico no 
Domicílio (Sasf)

Terceira base, perto do Parque Guarapiranga 
(comerciantes organizaram)

Quarta Base – Vaz de Lima

2/11– 5ª Caminhada: “Ponha sua mão nesta 
construção”

Padre Jaime alerta que se tratava de uma 
situação de genocídio de jovens pobres e 
pretos. Mobilização de advogados e Ministé-
rio Público que resultou no Tribunal Popular 
de 2002

2001 CCA N. Sra. de Fátima 2/11: 6ª Caminhada: “A paz é brincar sem 
medo”
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Ano Paróquia Sociedade Santos Mártires Eventos no Jardim Ângela Outros eventos

2002 Abrigo Casa Raio de Sol 27/4: Com apoio de promotores públicos 
(Dantas e Rossini, que participavam da 
diretoria do CDHEP), foi realizado o Tribunal 
Popular, julgamento do Distrito de Jardim 
Ângela

Junho: Após forte mobilização, o terreno 
onde �ca hoje o Hospital de M’Boi Mirim foi 
declarado de utilidade pública

Agosto: Foi implantada a 3ª Cia do Jardim 
Ângela (embora tenha sido descon�gurada a 
proposta de polícia comunitária)

2/11: 7ª Caminhada: “Por uma cidade justa”

Juntamente com CDHEP, criação da área de 
esportes no Parque Independência e CEU 
Feitiço da Vila

Juntamente com o CDHEP e o Instituto 
Socioambiental (ISA) é movida ação contra 
Sabesp (ainda engavetada)

Criação da Subprefeitura de M’Boi Mirim

2003 Implantação do Centro 
de Defesa da Criança e 
Adolescentes (Cedeca), 
atual Serviço de Proteção a 
Vítimas de Violência (SPVV)

2/11: 8ª Caminhada: “Hospital M’Boi 
Mirim já”

2004 Padre Eduardo é 
chamado a Londres

CEI Luar do Sertão 30/04–01/05: Criação do Fórum Social Sul: 
“Uma outra periferia é possível, necessária 
e urgente”. Participaram 5 mil pessoas em 
o�cinas e sessões de livre organização pro-
venientes de organizações e movimentos da 
região sul, incluindo Embu das Artes, Cidade 
Ademar, Grajaú e Taboão da Serra

Organização do evento “Jovens construindo 
o futuro”

9ª Caminhada: “Amar é desarmar – em favor 
do desarmamento”

2005 Problemas com o convênio do RAC no 
formato de cursos em decorrência da 
municipalização do trabalho com medidas 
socioeducativas

Missa da Sexta-Feira da Paixão realizada no 
terreno do futuro Hospital M’Boi Mirim

Em abril, cerimônia da pedra fundamental do 
Hospital com presença do prefeito José Serra

Primeiro Congresso Santos Mártires

Outubro: 2º Fórum Social Sul, encerrado 
em 2 de novembro com a 10ª Caminhada 
Pela Vida e Pela Paz: “Retrospectiva das 10 
caminhadas”

2006 Território da Paróquia 
foi reduzido

A Sociedade Santos Mártires 
teve que achar outras aco-
modações para algumas de 
suas obras antes realizadas 
em propriedades das Comu-
nidades da Paróquia. Outros 
continuam em funciona-
mento em propriedades de 
outras igrejas ou da Mitra 
Diocesana

2/11: 11ª Caminhada: “Desigualdade gera 
violência”

Primeiro Abraço à Guarapiranga, feito no �m do 
Seminário Guarapiranga organizado pelo ISA para 
marcar o primeiro centenário da represa. Foi realizado 
também a primeira Romaria das Águas. Os dois 
eventos são realizados de forma contínua sempre 
perto do primeiro domingo de junho, próximo da 
comemoração do Dia Nacional da Mata Atlântica e 
do Dia Mundial do Meio Ambiente
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Ano Paróquia Sociedade Santos Mártires Eventos no Jardim Ângela Outros eventos

2007 Abrigo Maria da Penha 
– abrigo sigiloso para mul-
heres vítimas de violência 
e suas crianças (fechado 
em 2013)

3º Fórum Social Sul encerrado em  2 de 
novembro com a 12ª Caminhada: “Álcool 
sem limites, sociedade sem controle”

2008 Centro de Juventude Ranieri 
(fechado em 2019)

Centro de Juventude Riviera

Centro de Juventude 
Kagohara

2 de novembro – 13ª Caminhada: “Uma 
outra educação é possível, necessária e 
urgente – por uma cidade justa”

2009 4º Fórum Social Sul encerrado em 2 de no-
vembro com a 14ª Caminhada: “Segurança 
pública: responsabilidade de todos”

2010 Abrigo Casa Girassol para 
crianças e adolescentes

2/11: 15ª Caminhada: “Como construir uma 
cultura de paz na sua casa, no seu bairro, na 
sua escola?”

2011 Encontro Nacional Fé e Política, em Embu 
das Artes

5º Fórum Social Sul encerrado em 2 de 
novembro com a 16ª Caminhada: “Aqui tem 
gente, vida e exclusão” 

2012 2/11: 17ª Caminhada: “Pensar a cidade para 
preservar a vida – pela vida, pela paz e por 
uma cidade justa”

2013 17/5: Seminário Segurança e Cidadania: pela 
Vida e pela Paz na zona sul de São Paulo, no 
salão paroquial de Santos Mártires

6º Fórum Social Sul encerrado em 2 de no-
vembro com a 18ª Caminhada: “Vamos fazer 
diferença para que haja mudança” 

2014 2/11: 19ª Caminhada: “Cultura da paz, 
justiça, segurança cidadã por uma cidade 
justa”

2015 7º Fórum Social Sul encerrado em 2 de 
novembro com a 20ª Caminhada: “20 
anos de resistência a favor da vida dos/
das jovens – mortes e prisões não geram 
soluções de paz”

2016 CEI Independência 2/11: 21ª Caminhada: “Periferia muda não 
muda nada – pelo �m dos genocídios das 
juventudes negras, indígenas, pobres e 
periféricas”

19/11: Tribunal popular pelo �m dos 
genocídios das juventudes negras, indígenas, 
pobres e periféricas

2017 8º Fórum Social Sul encerrado em 2 de 
novembro com a 22ª Caminhada: “Por uma 
cidade justa – articular, ocupar e resistir”

2018 2/11: 23ª Caminhada: “Por uma cidade justa 
e tolerante – nada sobre nós, sem nós”

2019 9º Fórum Social Sul encerrado em 2 de 
novembro com o 24ª Caminhada Pela Vida 
e Pela Paz





Anexo 3: situação dos 
serviços em 2019

Data de início Serviço Situação atual

1989 CEI Sant’Ana Convênio com PMSP/Secretaria de Educação

1991 Mova SP Convênio com a PMSP/Secretaria de Educação

1993 CCA São José Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

1994 CEI Santo Dias Convênio com a PMSP/Secretaria de Educação 

1995 Ninho de Esperança: atendimento a famílias com pessoas, �lhos e �lhas 
com de�ciências intelectuais. Início de atividades em grupo em 1995; 
em 2001, através de doações, foi comprada uma casa onde começou a 
funcionar o centro dia com voluntários especializados e orientados na 
sua forma de trabalhar

Captação de recursos

1996 Rádio Comunitária M'Boi Mirim Descontinuada por exigência do Governo Federal

1997 Centro de Formação e Recreação São José Ver capítulo 6 e CCA Riviera e CJ Riviera

 1997 Redescobrindo o Adolescente na Comunidade (RAC): atende e acom-
panha adolescentes em medida socioeducativa em meio aberto – após o 
término as atividades eram transferidas para os Centro de Juventude

Terminou em 2008

1998 CEI Fujihara Convênio com a PMSP/ Secretaria Educação

1998 Ângela de Cara Limpa: inclui vários empreendimentos: Reciclângela, 
Papel de Mulher e Agroecologia 

Captação de recursos

1998 CCA Alto da Rivieira Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

1998 Unidade Comunitária de Combate a Álcool e Drogas (Ucad) do Jardim 
Ângela; fundada em 1998 em parceria com a equipe da Unidade de 
Pesquisa em Álcool e Drogas da EPM-Unifesp

Atualmente Caps-AD (Cejam)

1998 Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos Filhos de Dependentes 
Químicos (Cuida)

Absorvido pelo Caps-AD em 2011

1999 Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher – Casa So�a: atua com 
mulheres em situação de violência doméstica e sexual, em rede com di-
versas organizações da sociedade civil e com organismos públicos, como 
o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Guarda Civil Metropolitana e a 
Polícia Militar. Implantação formal em 2001

Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2000 Serviço de Assistência Social a Famílias e Proteção Social Básica no 
Domicílio (Sasf)

Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2001 CCA N. Sra de Fátima Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social
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Data de início Serviço Situação atual

2002 Abrigo Casa Raio de Sol para crianças e adolescentes Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2002 CCA Riviera Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2003 Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca): oferece 
atendimento às crianças e adolescentes do distrito do Jardim Ângela. 
Atualmente Serviço de Proteção à Vítimas de Violência (SPVV)

Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2004 CEI Luar do Sertão Convênio com a PMSP/Secretaria de Educação

2007 Abrigo Maria da Penha: abrigo sigiloso para mulheres vítimas de 
violência e suas crianças

Fechou em maio de 2013

2008 CJ Riviera Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2008 CJ Kagohara Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2008 CJ Ranieri Fechou em fevereiro de 2019

2010 Abrigo Casa Girassol, para crianças e adolescentes Convênio com a PMSP/Secretaria de Assistência Social

2016 CEI Independência Convênio com a PMSP/Secretaria de Educação
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E hoje tenho a grande satisfação de ler, neste li-
vro, relatos de uma história de lutas e conquistas 
da qual eu fiz e faço parte através do CDHEP. 

Por isso meu agradecimento por participar deste 
momento e conviver com tantas lideranças que de-
dicam suas vidas à construção do Reino de Deus.

O Fórum em Defesa da Vida, para mim, é uma das 
expressões de articulação e organização da luta 
pela vida: nele se articularam e uniram muitas 
entidades e movimentos populares, nele se pro-
testou contra a violência e a morte de tantos jo-
vens. Nas Caminhadas, nós nos organizamos para 
ter mais vida e conquistar direitos, e para sermos 
cidadãos e cidadãs através da elaboração das po-
líticas públicas, das reivindicações ao poder pú-
blico e na participação no parlamento municipal 
de São Paulo com propostas de legislação para a 
superação da violência.

E, aqui, minha homenagem aos profetas de hoje 
nas pessoas de padre Jaime e padre Eduardo, íco-
nes fundamentais desta força viva que é a cons-
trução da Sociedade Santos Mártires e na luta por 
Direitos Humanos, no Jardim Ângela, sendo refe-
rência para muitos lugares.

Não posso deixar de lembrar do compromisso, da 
humildade e do trabalho de irmã Fillis com sua ge-
nerosidade e amor ao próximo, das lideranças que 
já partiram e de todos que continuam acreditando 
nesta história da construção da vida e que cami-
nham incansáveis não só no dia 2 de novembro, 
mas todos os dias, na busca de uma sociedade de 
direitos e que valorize a vida em sua plenitude.

 Lucila Pizani Gonçalves.
Centro de Direitos Humanos e Educação  

Popular de Campo Limpo



ESPERANÇA

Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco 
importantes, consegue mudanças extraordinárias

Há muitas razões para contar uma história, assim como há muitas maneiras 
de contar histórias. No caso deste livro, há pelo menos duas razões que nos 
levaram a aceitar a empreitada. Uma é a de deixar um registro das muitas con-
tribuições que a Sociedade Santos Mártires proporcionou à região do Jardim 
Ângela, com serviços que se tornaram experiências-piloto para futuras políti-
cas (como o RAC – Redescobrindo o Adolescente na Comunidade); outra é a de 
fazer um relato sobre os serviços que nasceram de demandas prementes de 
moradoras (como as creches). Alguns serviços permanecem até hoje, embora 
transformados à luz da crescente presença de políticas setoriais; outros foram 
descontinuados por razões diversas, como aconteceu com a rádio M’Boi Mirim. 

Porém, não se trata meramente de registrar experiências. Há muitas histórias 
para contar sobre a Sociedade Santos Mártires, e em cada uma encontramos 
elementos que ajudam a compreender a importância de sua contribuição 
tanto para a região, como também para aprimorar a maneira de pensar so-
bre a ação pública de forma mais geral. Felizmente, não há limites para as 
lições que podemos extrair dessa rica experiência de 30 anos. No entanto, 
se fossemos defi nir somente uma lição, esta seria, sem dúvida, o provérbio 
africano que dá título a esta pequena apresentação e que é frequente nas 
conversas entre os participantes dessas diferentes caminhadas: “gente sim-
ples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mu-
danças extraordinárias”.

O livro foi estruturado de modo a incorporar essas diversas perspectivas 
sobre a importância da contribuição da Sociedade Santos Mártires para a 
região. Para isso, foram entrevistadas pessoas envolvidas nas lutas que fi ze-
ram parte de sua construção. Suas vozes, suas histórias, suas memórias é 
que dão o tom deste relato. 
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