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“Mas salve, olhar de alegria! 

E salve, dia que surge! 

Os corpos saltam do sono, 

o mundo se recompõe. 

Que gozo na bicicleta! 

Existir: seja como for. 

A fraterna entrega do pão. 

Amar: mesmo nas canções. 

De novo andar: as distâncias, 

as cores, posse das ruas. 

Tudo que à noite perdemos 

se nos confia outra vez. 

Obrigado, coisas fiéis! 

Saber que ainda há florestas, 

sinos, palavras; que a terra 

prossegue seu giro, e o tempo 

não murchou; não nos diluímos. 

Chupar o gosto do dia! 

Clara manhã, obrigado, 

o essencial é VIVER!” 

(Passagem da Noite/Carlos Drummond de Andrade) 
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Resumo 

Santos APL. A participação social na saúde desenvolvida em um espaço não 

institucionalizado no Jardim Ângela: contribuições, limites e desafios para o Sistema 

Único de Saúde [Monografia]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 

Participar é atuar em conjunto, pressupõe envolvimento e co-responsabilidade. Prevista 

no Sistema Único de Saúde (SUS), através do princípio da “participação da 

comunidade”, a participação social foi fortalecida com a institucionalização dos 

conselhos e conferências. Contudo, esta pode se dar de diversas formas, inclusive em 

espaços não institucionalizados. A eleição do território do Jardim Ângela para este 

estudo justifica-se pelo seu histórico de mobilização social, iniciada para o 

enfrentamento da violência. A hipótese de que a participação social realizada no Fórum 

em Defesa da Vida (FDV), presente neste território, iniciada a partir de questões sociais, 

originou reivindicações específicas sobre saúde, trouxe contribuições para responder às 

necessidades de saúde da população e garantir direitos sociais, orientou a condução 

desta pesquisa, que teve por objetivo: estudar a participação social desenvolvida em um 

espaço não institucionalizado no SUS e suas interfaces com as necessidades de saúde do 

território, a partir da experiência do FDV, no Jardim Ângela, São Paulo (SP). A 

abordagem metodológica consistiu na realização de pesquisa qualitativa, caracterizada 

como estudo de caso. Em 2015, foram realizadas 10 observações de atividades, 14 

entrevistas, leitura de 2 atas e documentos diversos, análise de 49 listas de presenças, 

breve revisão bibliográfica restrita ao contexto brasileiro, com inclusão de 6 artigos, e 

acessados dados secundários pertinentes. A pesquisa foi iniciada após autorização do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) sob o protocolo de número 376 de 2015. Os resultados apontam que a 

necessidade de participação social no Jardim Ângela decorre de uma série de 

iniquidades sociais, que ganham maior notoriedade pela violência. A superação da 

violência permanece como a principal necessidade de saúde do território na perspectiva 

do FDV, influenciando em suas pautas e práticas. A saúde é trabalhada a partir de uma 

visão ampliada, alinhada ao conceito de promoção da saúde, a defesa de atividades 

interinstitucionais, a busca de acesso a serviços públicos, bem como de reconhecimento 

de especificidades e necessidades do território, que possuem implicações diretas na área 

da saúde. Conclui-se que o FDV se afirma como um espaço de participação social de 

caráter não institucionalizado no SUS, que propicia à população deste território e de seu 

entorno, aos profissionais de saúde e gestores uma alternativa para o exercício da 

participação social em saúde. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Participação Social; Participação do 

Paciente; Participação nas decisões; Participação do Cidadão; Participação da 

Comunidade; Participação Comunitária. 

 



 
 

Apresentação 

 

 

A fase final do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e 

Atenção Primária* consiste no desenvolvimento articulado de um Trabalho de Conclusão de 

Residência (TCR) e de um Estágio de Profissionalização, combinando o aprofundamento da 

formação acadêmica ao aprimoramento da capacitação para o trabalho, em um tema ou 

campo das áreas de saúde coletiva e atenção primária, de interesse específico de cada 

residente.  

Para esta fase, foi tomado como objeto à participação social em saúde, a partir de 

duas vertentes, a participação social em saúde em espaços institucionalizados e não 

institucionalizados no SUS. 

  A motivação para a escolha deste objeto surgiu da identificação da 

residente com a necessidade de valorização e fortalecimento do SUS, enquanto política 

pública garantidora do direito à saúde, que possui como princípio a participação da 

comunidade. A disciplina prática oferecida no primeiro ano da residência, intitulada 

“Estágio sobre movimentos sociais e terceiro setor, redes sociais e promoção da saúde”, 

que tem por objetivo geral proporcionar aos residentes “conhecer e refletir sobre os 

temas, objetivos, formas de atuação e influências da participação social, dos 

movimentos sociais, do terceiro setor e das redes sociais para a saúde de indivíduos e 

populações, bem como para a formação em saúde coletiva”, contribuiu para a escolha 

do tema ao indicar possibilidades para a construção do estágio profissionalizante e 

campo de pesquisa. 

O território do distrito do Jardim. Ângela foi tomado para acompanhamento de 

atividades de participação social, em espaços institucionalizados e não 

institucionalizados. Iniciados após contatos e formalização do estágio, que inicialmente 

foi questionado por algumas instâncias do serviço público, devido à dificuldade de 

percepção do objeto do estágio, enquanto um campo de práticas em saúde. Este 

                                                           
*As residências multiprofissionais e em área profissional da saúde foram criadas a partir 

da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005. Em 2012, o Departamento de Medicina 
 



 
 

estranhamento foi reforçado dentre as possíveis justificativas, pela não vinculação da 

prática profissional do enfermeiro nesta atividade. Este estranhamento reforçou 

questionamentos e dúvidas da residente no investimento nesta área como possibilidade 

de exercício profissional futuro. No entanto, a busca pela formalização do estágio e o 

contatos com os diversos serviços e espaços de participação institucionalizados e não 

institucionalizados, possibilitou à residente enxergar possibilidades de atuação 

profissional na área e fortaleceu sua motivação inicial devido à importância e 

contribuição da participação da comunidade para a rede se serviços e promoção da 

saúde, evidenciada neste estudo e nas atividades do estágio prático. 

O reconhecido histórico de participação social do território evidenciado em 

publicações acadêmicas e na mídia, somado a percepção da residente que mora neste 

território permitiu a sua eleição para a realização do estágio e da pesquisa. O histórico 

de violência que marca a região e as demais dificuldades vividas pelos moradores 

podem ter potencializado a emergência de espaços de participação que  articulam as 

necessidades sociais e de saúde da população.  

Espera-se que o trabalho contribua para o campo da participação social em saúde 

e para discussões no interior do Fórum em Defesa da Vida (FDV).  
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1. Introdução 

 

 

1.1. Justificativa 

 

 

A participação é definida nos dicionários da língua portuguesa como o ato ou 

efeito de participar, com seu sentido ligado a fazer saber, comunicar, associar-se pelo 

pensamento ou sentimento, ter ponto em comum, ser parte, e ter ou tomar parte. A 

amplitude dos significados de participação é intrínseca à vida em sociedade, sendo esta 

localizada histórica e socialmente, ela se constitui em relações que envolvem a tomada 

de decisão, em que o indivíduo propõe-se a interagir com o outro, num convívio que 

democratiza os espaços comuns em qualquer âmbito
1
. 

A Constituição Federal de 1988 em seus artigos 196 a 200 reúne as propostas 

originais da reforma sanitária, sintetizadas na VIII Conferência Nacional de Saúde, na 

forma do SUS. O SUS é regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 

8.142/90, nas quais encontra o detalhamento de suas diretrizes e da operacionalização 

de alguns aspectos do sistema. As Normas de Operação Básica (NOB), Normas de 

Assistência à Saúde (NOAS), o Pacto pela Saúde e outras portarias e resoluções do 

Ministério da Saúde (MS) complementam, organizam e definem as balizas para 

implementação da política nacional de saúde. Assim, com o SUS, a saúde emerge como 

questão de cidadania e a participação social como condição essencial para o seu 

exercício
2
.  

A participação da população em programas e ações de saúde teve início nas 

décadas de 1970 e 1980, em que outros tipos de conselhos buscavam tornar possível a 

participação da população
1
.  
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Lima
3
 diz que se pode vislumbrar muitas formas de ação que permitem à 

população enfrentar o poder econômico e a tendência autoritária do Estado dirigidos a 

operarem em benefício da coletividade.  

Ao tratar da participação popular e vigilância sanitária, Lima
3
 também pontua 

que, utilizando formas dinâmicas de participação política e a imaginação, os grupos 

comunitários podem intervir decididamente nos modelos que estão por vir e nos 

destinos do país.  

Ao discutir os trabalhos de saúde que de algum modo desenvolvem práticas 

educativas, com o intuito de intervir no plano da consciência das pessoas, Carvalho
4
 

aponta que a participação comunitária em ações de saúde pode assumir padrões 

múltiplos, tanto na forma, como no conteúdo, indicando, portanto, significados distintos 

quanto à natureza do processo educativo. Em 1978 ele destaca que era cada vez mais 

frequente a incorporação de práticas e de participação comunitárias em trabalhos de 

saúde ligados ou não a instituições oficiais.  

Noronha e Travassos
5
 resgatam a participação comunitária como característica 

distintiva das propostas de Medicina Comunitária e dizem que se pode encontrar nos 

programas de saúde práticas de participação “passiva”, em que os beneficiários do 

sistema de saúde participam passivamente das ações desenvolvidas pelos técnicos do 

setor. Também se encontra participação “ativa” definida como uma verdadeira co-

participação de responsabilidade de técnicos e comunidade, na busca e solução de seus 

próprios problemas de saúde.  

Botazzo
6
 trata da participação popular em saúde na área da odontologia, diz que 

a participação popular e a transparência de conhecimentos têm sido focadas com 

persistência e se constituído num verdadeiro divisor de águas entre aqueles que clamam 

por uma nova odontologia, renovada, arejada, desmonopolizada, participativa, e aqueles 

outros que, supostamente, sustentam um modelo conservador. Neste trabalho ele 

buscava abordar a democratização e a participação popular nos programas comunitários 

de saúde bucal.  

Documento intitulado “A questão democrática na área da Saúde”, apresentado 

pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), em outubro de 1979, e 
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considerado marco relevante na história da reforma sanitária, ao tratar da 

descentralização do sistema de saúde, sugere ampliar e agilizar uma autêntica 

participação popular em todos os níveis e etapas na política de saúde. Sugere ainda uma 

proposta de transformação profunda, em que o controle permanentemente seja realizado 

pela população através de suas organizações representativas, via mecanismos 

claramente estabelecidos e institucionalizados e também indica que devem ser atendidas 

as reivindicações dos movimentos sociais
7
. 

O termo participação comunitária caracterizava a organização autônoma da 

comunidade como possibilidade para buscar melhorias sociais. Este tipo de participação 

ocorria nos programas de extensão de cobertura preconizados pelas agencias 

internacionais de saúde atuantes na América Latina. Em seguida ganhou corpo uma 

nova denominação, chamada de participação popular, que surge no conjunto da 

dinâmica da sociedade. Esta proposta se caracterizou por aprofundar a crítica e a 

radicalização das práticas políticas de oposição ao sistema dominante, buscava atuar em 

prol da população excluída e subalternizada. Contudo, na década de 1990 surge uma 

nova categoria que se caracteriza por reconhecer e acolher a diversidade de interesses e 

projetos existentes, a busca por direitos deixou de limitar-se por buscar melhorias para a 

“comunidade” ou “povo” e passou a ser pela sociedade. Esta categoria foi denominada 

de participação social
1
. 

As práticas de participação em saúde podem acontecer de duas formas. Uma é 

definida como a participação “institucionalizada”, que, no Brasil, se expressa nos 

conselhos locais, municipais e estaduais e nas conferências de saúde, nos três níveis de 

governo, em que atores participam como representantes de instituições ou entidades. 

Outra é denominada de “não institucionalizada”, que se refere às possibilidades de 

participação em toda e qualquer atividade de saúde, desde as mais 

individuais/assistenciais até as mais coletivas/educativas
8
.
 

No Brasil, a participação da população constitui um dos pilares do SUS. Por 

isso, o seu estudo é fundamental para a compreensão das políticas e do sistema de 

saúde
1
. 

O SUS foi a primeira política pública do país a adotar constitucionalmente a 

participação popular como um de seus princípios, portanto, além de reiterar o exercício 
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do controle social sobre as práticas de saúde, também evidencia a possibilidade de sua 

ocorrência através de outros espaços institucionalizados em seu arcabouço jurídico, 

além dos conselhos e das conferências de saúde, há também as audiências públicas e 

outros mecanismos de interlocução e controle da sociedade, de usuários e de 

trabalhadores sociais
9
. 

Entretanto, em que pese à legislação vigente, existem dificuldades nos 

mecanismos de participação instituídos no SUS, para exercício da participação popular, 

como problemas estruturais e políticos que dificultam a organicidade de Conselhos e 

Conferências. Com destaque para o âmbito municipal, há, em geral, baixa 

representatividade, pouca renovação de membros, supremacia por grupos mais 

organizados, enfraquecimento das mobilizações em outras frentes participativas e de 

comunicação
10

.  

Revisão sistemática sobre o tema da participação social não institucionalizada no 

SUS mostra que existem poucos trabalhos abordando este tema. Os artigos encontrados, 

de modo geral, se caracterizam por, apontarem que a participação social em saúde, 

também deve ser realizada em outros espaços não institucionalizados¹¹ e que existem 

várias formas de participação, para além das instituídas¹². Contudo, Santos e Bastos
13

 

citam “no espaço não institucionalizado da participação da população, o usuário está 

ausente do planejamento e da tomada de decisão.”  

Os espaços institucionalizados não podem substituir espaços de participação não 

institucionalizados que se concretizam através de redes de movimentos e grupos sociais, 

ou seja, a participação em saúde só se concretiza quanto ocorre na ótica do controle 

social, no entanto, o controle social só pode se realizar quando por trás dele existe uma 

população participativa e organizada, que luta pela garantia de seus direitos e quer ser 

ator dos processos de transformações sociais
14

.  

Em pesquisa realizada por Vásquez, Silva, Campos, Arruda, Diniz, Veras e 

Pereira
15

, constatou-se que em torno de 15% das pessoas, de dois municípios estudados, 

referiram pelo menos uma ação individual ou coletiva de participação através de 

mecanismos não institucionais. 
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Guizardi, Pinheiro, Mattos, Santana e Gomes
16

 ao analisarem os relatórios da 

VIII, IX, X e XI Conferências Nacionais de Saúde destacam que alguns avanços foram 

alcançados pela movimentação social e não de mecanismos federativos instituídos. 

Mencionam que no relatório da XI conferência há uma clara redução da participação ao 

controle social externo, sobre o Estado:  

[...] pode ser percebido através da associação entre a 

construção do SUS e “um processo de reforma setorial 

impulsionado por um movimento composto de vários atores 

sociais”, que, ao longo “dessas três últimas décadas”, produziu 

“saberes e práticas políticas, discursivas e paradigmáticas” 

(Brasil, 2000, p. 13). Em tal afirmação sobressai a relação de 

protagonismo subentendida entre o movimento social de 

reforma sanitária e a construção do SUS. Não há aqui a restrição 

do movimento à noção de controle social. Ao contrário, 

enfatiza-se sua abrangência, sendo dado destaque aos atores 

sociais implicados e aos efeitos dessa mobilização, mencionados 

e valorizados a partir de seus aspectos constitutivos de “saberes 

e práticas”. A participação assume dimensão constitutiva como 

ação e intervenção no campo social, em virtude do que se 

podem constatar diversos avanços no Sistema Único de Saúde. 

Esse fator leva os participantes da Conferência a reconhecerem 

“(...) que algumas conquistas importantes foram alcançadas, 

como resultado das intensas mobilizações e forte pressão 

política exercida sobre a União e o Congresso Nacional” (Brasil, 

2000, p. 39). O trecho relatado é marcado pela percepção de que 

importantes conquistas - especificamente citadas as que se 

referem à formulação das leis sobre a CPMF e a EC 29/2000 – 

são fruto da mobilização e pressão política sobre os poderes 

Executivo e Legislativo nacional. Em outras palavras, são 

avanços que provêm da movimentação social e não dos 

mecanismos federativos instituídos que respondem pelo controle 

do processo decisório no âmbito das políticas públicas.
16

 

Os movimentos sociais se destacam por suas diversidades de mobilizações e 

atuações. Gohn
17

 os define como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e 

cultural que possibilitam formas diferentes e diversas de a população se organizar e 

noticiar suas demandas. São fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. 

Representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas não como força-tarefa de 

ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social, e essas 
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atividades são fontes geradoras de criatividade e inovações socioculturais. Suas 

experiências são recriadas cotidianamente, na adversidade das situações que enfrentam. 

No distrito do Jardim Ângela, região da periferia de São Paulo, houve uma 

intensa mobilização da comunidade civil, indignada com os altos índices de violência na 

região, essa mobilização contou com importante atuação da igreja católica existente no 

território, representada pela Sociedade Santos Mártires, que teve papel fundamental na 

articulação e na constituição de uma rede de proteção e enfrentamento à violência na 

região
18

  

O Jardim Ângela ganhou notoriedade pelo fato de ter sido considerado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, o lugar mais violento do planeta 

(eram 120 assassinatos por 100 mil habitantes) e por ser palco do protagonismo da 

comunidade local que gradativamente tem construído o Mapa da Esperança e 

desconstruindo o Mapa da Violência
19

.  

O Jardim Ângela cresceu desordenadamente em torno da industrialização no 

início dos anos 1970
19

. Ainda nos anos 1970, o movimento sindical e popular saiu às 

ruas para reivindicar seus direitos e dar a sua contribuição na luta contra a ditadura 

militar
20

. 

A região é conhecida pela forte organização popular devido o nascimento das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da Igreja Católica. A reflexão entre a Bíblia e a 

vida do dia-a-dia fez nascer fortes lideranças na região, que foi o berço de grandes lutas 

e reivindicações, como: água, luz, esgoto, escolas, creches, transportes, e o grande 

Movimento Contra a Carestia, que mobilizou mais de um milhão de assinaturas 

enviadas ao governo federal, em Brasília, em 1978
20

. 

A mobilização social iniciada para o enfrentamento da violência passou a 

articular uma rede interna e externa à região, que atua também para melhoria das 

condições de saúde e qualidade de vida, o FDV. A mobilização possibilitou a integração 

do poder público e sociedade civil, o que gerou a constituição de uma rede para 

desenvolvimento de projetos e ações
18

.  



20 
 

Esta rede passou a inserir questões de saúde da região em suas pautas, 

configurando-se ao longo do tempo em um espaço de participação social em saúde, não 

institucionalizado pelo SUS.  

 

 

1.2 Hipótese 

 

 

A participação social realizada em um espaço não institucionalizado pelo SUS 

existente no distrito do Jardim Ângela, organizada a partir de questões sociais, originou 

tanto reivindicações específicas sobre saúde, como também propiciou contribuições 

para respostas às necessidades de saúde da população deste território e garantia de 

direitos sociais. Devido à capacidade de mobilização social deste espaço, ele conseguiu 

ao longo de sua existência adquirir identidade, reconhecimento e credibilidade pela 

comunidade, grupos sociais e Estado, incluindo os espaços formais de participação 

previstos pelo SUS e pelos gestores de saúde da região, assim como legitimidade de 

suas pautas. Ao lidar com uma questão social, especialmente a violência, o grupo 

passou a reconhecer outras necessidades e também a desenvolver mecanismos para lidar 

com elas. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral   

 

 

Estudar a participação social desenvolvida em um espaço não institucionalizado 

no SUS e suas interfaces com as necessidades de saúde do território, a partir de uma 

experiência no Jardim Ângela, São Paulo (SP).    

 

 

2.1.1 Objetivos específicos   

 

 

 Caracterizar o território;  

 Conhecer o histórico de organização para criação do FDV e identificar em qual 

momento pautas com questões de saúde são inseridas neste espaço;   

 Caracterizar os atores que compõe o FDV ao longo de sua existência;   

 Identificar as necessidades de saúde percebidas pelo FDV e quais foram 

priorizadas;  

 Identificar as principais reivindicações, mobilizações, conquistas e desafios que 

o FDV considera como contribuições para as questões de saúde do território;  

 Identificar as possíveis influências das ações do FDV para a organização da 

atenção à saúde no território;   

 Identificar as articulações ocorridas entre o FDV e os espaços formais de 

participação social instituídos pelo SUS, o poder público, os representantes da 

gestão em saúde do território e a comunidade. 
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3. Métodos 

 

 

Empreendeu-se uma pesquisa qualitativa. Trata-se de estudo de caso em um 

espaço de participação social não institucionalizado pelo SUS e que não tem por pauta 

exclusiva as questões de saúde, mas passou a inseri-las, existente no Distrito 

Administrativo (DA) do Jardim Ângela. O estudo de caso reúne informações tão 

numerosas e tão detalhadas quanto possível com vistas a apreender a totalidade de uma 

situação
21

. 

 

 

3.1. Revisão de Literatura 

 

 

Realizou-se revisão de literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, com a 

utilização dos seguintes filtros: com texto completo (disponível); idioma (português); 

país/região como assunto (Brasil). Utilizou-se o descritor Sistema Único de Saúde e 

após o operador de busca and para cada um dos seguintes descritores: participação 

social, participação comunitária, participação cidadã, participação da comunidade, 

participação do cidadão, participação nas decisões e participação do paciente. O 

material disponível foi conferido para retirada de materiais duplicados, disponibilizados 

em bases de dados diferentes, totalizando 119, conforme mostram os quadros 1, 2 e 3, 

os dois primeiros disponíveis em anexo (Anexo A1 e A2). Após a separação dos 

materiais por tipo, foram lidos os resumos dos 86 artigos, um não dispunha de resumo e 

foi de pronto incluso para leitura na íntegra. Posteriormente foram escolhidos 25 artigos 

para leitura na integra que tratavam especificamente do tema da participação em saúde, 

destes 6 foram incluídos para este trabalho, pois mencionaram o tema da participação 

social em espaço não institucionalizado.  

No entanto, observa-se que alguns artigos desta busca, que foram lidos, mas não 

entraram no critério de inclusão por não tratar do tema da não institucionalização 

também trouxeram contribuições por abordarem o tema mais amplo da participação 
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social em saúde e são referidos em algumas passagens do texto, como apoios. Também 

foram citados materiais lidos durante estágios e disciplinas da residência, bem como 

outros conhecidos durante a pesquisa, por recomendação dos participantes do FDV. 

 

Quadro 3 – Sistematização da revisão de leitura realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde. Dezembro de 2015. 

 

Fonte: as autoras, 2015. 

 

 

3.2. Dados secundários 

 

 

Os dados secundários foram acessados no TabNet, instrumento que possibilita o 

acesso às bases de dados de população e dos sistemas de informações do SUS. Ele 

permite a realização de tabulações com a combinação de diversas variáveis segundo o 

interesse do usuário. As bases de dados são atualizadas periodicamente. Foram 

utilizados nesta pesquisa dados de mortalidade e população, de interesse.  

Foram também consultados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

O acesso aos dados secundários foi tomado como um apoio para a 

contextualização de informações referentes à saúde no território do Jardim Ângela, de 

modo apenas complementar a pesquisa, não sendo o foco do estudo de caso 

empreendido realizar análises sócio-demográficas ou epidemiológicas. 

 

 

 

 

 

 

Monografia Tese Artigos

Total 119 6 26 87 Artigos 25 6

IncluídosMateriais Disponível
Tipo de Material  Leitura de 

resumo

Lidos na 

Integra
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3.3. Entrevistas 

 

  

As entrevistas foram semi-estruturadas, individuais, com pessoas indicadas pelo 

próprio FDV, ou contatadas pela residente, durante as observações. Os critérios para 

seleção dos entrevistados foram participação ativa no FDV e possuir ao menos uma das 

características que evidenciam a diversidade da composição do FDV, como: ser 

apontado pela comissão executiva como fundador ou conhecedor da história do FDV; 

ser morador do Jardim Ângela; ser profissional de saúde atuante no Jardim Ângela; 

compor a gestão em saúde do território; participar há pouco tempo do FDV; possuir 

vínculo profissional na Sociedade Santos Mártires (SSM); compor mecanismo de 

participação social instituído pelo SUS, presente no território; não morar no território; 

ser representante do Hospital M‟ Boi Mirim; ser pesquisador(a) no território, ser 

representante de entidade que milita pela saúde. As entrevistas foram guiadas por 

roteiro de entrevista (Anexo A3), que compreende informações para a caracterização do 

entrevistado seguidas por perguntas abertas, sendo algumas comuns a todos os 

entrevistados e, outras, específicas, dependendo de o entrevistado ser atuante desde a 

fundação do FDV, profissional da saúde, usuário no território ou militante. As 

entrevistas ocorreram em locais acordados entre a residente e o(a) entrevistado(a) que 

garantissem a privacidade e a condução de forma adequada. O número de entrevistas 

seguiu o critério de saturação do conteúdo e não foi definido a priori. Elas foram 

transcritas na integra.  

 

 

3.4. Análise de documentos 

 

 

Documentos sobre o FDV, participantes e atividades desenvolvidas foram 

solicitados à comissão executiva para a realização de análise pela residente.  

A análise dos documentos foi orientada por roteiro (Anexo A4). Foram lidas 

atas, caderno de anotações, materiais avulsos ou sem denominações específicas, 

documento elaborado pelo FDV e moções. As listas de presença das reuniões ordinárias 
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foram separadas por ano e os participantes foram identificados através de pesquisa em 

sites ou reconhecimento pela residente, a partir das observações, depois foram 

agrupados por seguimento e área de atuação. As listas de presença disponíveis 

correspondem a um período de dez anos, contudo a quantidade de listas varia de acordo 

com o ano. Há também pausas em vários períodos nas atas. Observa-se que, de modo 

geral, esses documentos são pouco sistemáticos e não contém homogeneidade de 

registro. 

 

 

3.5. Observações 

 

 

As observações foram sistemáticas, orientadas por roteiro (Anexo A5) que 

abrange a caracterização de cada atividade, quanto ao tipo, pautas, participantes, 

organização, condução, temas abordados, encaminhamentos, registros e período de 

realização.  

Durante o acompanhamento das atividades a observação ganhou contornos de 

observação participante. Na observação participante o observador é considerado parte 

do contexto sob observação, deste modo, ao mesmo tempo modificando e sendo 

modificado por este contexto
22

. 

 As observações foram anotadas em diário de campo. Foram realizadas pela 

residente durante acompanhamento das atividades organizadas pelo FDV, no período 

entre Outubro/2015 e Dezembro/2015. 

 

 

3.6. Procedimentos Éticos 

 

 

Respeitados os preceitos éticos previstos, os nomes dos participantes foram 

trocados para garantia do anonimato e não exposição dos mesmos. Optou-se por 

substituir os nomes dos participantes por nomes de bairros, comunidades e ruas, bem 

como estradas e avenidas que compõe o DA do Jardim Ângela. Salienta-se que os 
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nomes fictícios correspondentes a cada participante foram escolhidos aleatoriamente e 

não estão vinculados ao local de residência do participante ou qualquer outra 

característica que possa se relacionar a ele. O nome fictício foi dado apenas aos 

participantes entrevistados e àqueles que se destacaram durante as observações. Pessoas 

convidadas em atividades para compor os painéis realizados no VI Fórum Social Sul, 

também receberam um nome fictício, assim como, representantes da gestão municipal 

de saúde que participaram de uma reunião extraordinária. Alguns participantes 

aparecem mencionados através de adjetivos gerais ou sendo feita menção a instituição 

de pertencimento. 

A pesquisa de campo foi iniciada após consentimento e aceite pela comissão 

executiva do FDV (Anexo A6) e aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da FMUSP, aprovado em sessão de 23/09/2015, sob o Protocolo de 

Pesquisa nº 376/15 (Anexo A - 7).  

Todos os entrevistados ao serem contatados foram esclarecidos e convidados a 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A8), após 

realização de sua leitura e esclarecimento de dúvidas referente ao documento. 

 

 

3.7. Pré - análise 

  

 

A hipótese e os objetivos específicos adotados determinaram a escolha do 

método e dos procedimentos para a produção de dados anteriormente descritos. 

Analisar significa separar em partes para, depois, compor um todo explicativo
23

. 

Dessa forma, a análise é dependente dos conhecimentos e do olhar que pesquisadores 

lançam sobre um dado objeto e sobre o empírico. Para tanto, as referências 

bibliográficas e a experiência dos estágios da residência e do TCR trouxeram 

orientações para os caminhos da análise que foram, sobretudo, condicionadas pelo que 

emergiu do empírico, por meio da impregnação pela leitura das entrevistas transcritas, 

do diário de campo e dos fragmentos de documentos selecionados.    
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Em relação às entrevistas foi realizada análise de conteúdo para apreender as 

percepções dos participantes do FDV sobre participação social em saúde. Para Minayo
22

 

trata-se de técnica de pesquisa que permite tornar replicáveis e válidas inferências sobre 

dados de um determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e 

científicos. A análise de conteúdo favorece a emergência de categorias temáticas.  

O diário de campo e a análise de documentos foram utilizados 

complementarmente para a análise, seguindo-se a orientação da triangulação de 

métodos
21

 para melhor se apreender sob um objeto, pertinente para o estudo de caso.  

Os dados secundários sobre o Jardim. Ângela também foram consultados por 

serem relevantes para a compreensão do contexto. 

Pelo tempo relativamente curto para a complexidade do objeto e dos dados 

construídos, optou-se por, neste momento, apresentar a pré-análise que foi possível, mas 

certamente poderá ser mais desenvolvida no futuro
*
. Desse modo, na discussão são 

apresentadas as pré-categorias de análise. 

 

3.8. Devolutiva 

 

 Durante a realização da pesquisa, parte de seu andamento foi apresentado em 

atividades do Fórum de Pesquisadores do M‟ Boi Mirim e em oficinas do VI Fórum 

Social Sul, incluindo apresentação de pôster específico sobre o TCR e condução de 

oficina sobre participação social pela residente.  

 Há perspectiva de apresentação do trabalho em reunião do FDV e discussão dos 

resultados no fórum de pesquisadores referido.  

 

 

 

                                                           
*
 Será abordado com maiores detalhes no item limite e potencialidades. 
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4. Resultados 

 

 

 O quadro 4 apresenta um resumo dos principais resultados obtidos a partir das 

técnicas de produção de dados utilizadas na pesquisa
*
. Utilizou-se uma diversidade de 

instrumentos de coleta de dados que permitiram uma aproximação da residente e sua 

orientadora com o FDV, com o objetivo de estudar em profundidade esse espaço de 

participação social não institucionalizado na área da saúde, no Jardim Ângela, tomado 

como um caso. 

 

Quadro 4 – Descrição dos resultados da pesquisa empírica, segundo técnica de                      

produção de dados. 

Técnicas Descrição 

Revisão 

Selecionou-se 6 artigos que abordam a temática da participação social em 

espaços não institucionalizados. Estes foram lidos e inseridos no texto de 

acordo com a relevância.  

Entrevistas 

Realizou-se 14 entrevistas com uma média de 38 minutos e 59 segundos, 

cada. As entrevistas foram transcritas na íntegra, disponibilizadas em 

anexo (Anexo B – 1). 

Documentos 

Foram lidas 2 atas, um caderno de anotações (Anexo B2 – Quadro 5) e 

analisadas 49 listas de presença (Anexo B3 – Quadro 6). Os participantes 

foram agrupados por seguimento social e área de atuação. Consultou-se 

outros materiais avulsos ou sem denominações específica, destacam-se 

um documento elaborado pelo FDV e moções. 

Diário de 

Campo 

Foram observadas 10 atividades, sendo 3 reuniões ordinárias do FDV, 3 

reuniões da executiva do FDV, uma atividade de organização do VI FSS, 

o VI Fórum Social Sul e a 20ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz. Todas as 

atividades foram descritas no diário de campo (Anexo B – 4). 

Fonte: as autoras, 2016. 

 Considera-se que os resultados da pesquisa empírica subsidiaram a pré-análise 

empreendida nesse TCR e podem vir a ser utilizados também pelo FDV, Fórum de 

Pesquisadores do M‟ Boi Mirim e outros profissionais de saúde e membros da academia 

                                                           
*
Observa-se que os resultados da pesquisa empírica, apresentados nos anexos referidos 

no quadro 4, ainda requerem maior apropriação, bem como revisão de estilo e de forma 

para utilização mais ampla, o que será melhor descrito nos limites. 
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interessados no tema da participação social em saúde em espaço não institucionalizado 

no SUS. 

 

 

4.1. O Jardim Ângela 

 

 

O DA do Jardim Ângela pertence à subprefeitura de M‟ Boi Mirim. Compõe 

também essa subprefeitura o DA do Jardim São Luis. O DA de Jardim Ângela, possui 

uma área de 37,4 km², limita-se ao sul com o DA de Parelheiros, a leste com a Represa 

de Guarapiranga, ao norte com os DAs de Capão Redondo e Jardim São Luís e a oeste 

com o município de Itapecerica da Serra
18

.   

Em 2010, a população residente no território corresponde a 295. 434 habitantes, 

sendo 49% homens e 51% mulheres, em que a razão de sexo equivale a 94,46 homens 

para cada grupo de 100 mulheres
24

. Estimativa da Fundação SEADE indica que, em 

2015, a população deste território chega a 317.659 habitantes. A Coordenadoria 

Regional de Saúde Sul e a Subprefeitura de M‟ Boi Mirim, instâncias administrativas a 

quem o DA do Jardim Ângela pertence, possuem neste mesmo ano uma população 

estimada em 2.684.981 e 599.139 habitantes, respectivamente
25

. 

Seguindo a classificação do IBGE, autodeclaram-se brancos 39,1%, pretos 8,7%, 

amarelos 0,6%, pardos 51,3% e em menos de 1% a informação é ignorada
24

. 

As pirâmides etárias dos dois últimos censos indicam que em 2000, a maioria da 

população está concentrada nas faixas etárias de menores de um ano até 24 anos, para 

ambos os sexos, sendo que os homens registram taxas maiores que as mulheres nas 

faixas etárias de 1 a 14 anos; em 2010, é perceptível o aumento das faixas etárias, com 

da população de 60 anos e mais.  
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FONTE: as autoras, a partir dos Censos do IBGE 2000 e 2010/TabNet
26

. 

O envelhecimento da população é apontado por Buchalla; Waldman e Laurenti
27

 

como resultado das mudanças ocorridas no elenco das causas de morte que traduzem o 

resultado das transformações ocorridas na sociedade, ao tratar da mortalidade por 

doenças infecciosas no início e no final do século XX no Município de São Paulo. 

Em atividade do FDV observada em dezesseis de outubro de 2015, o aumento da 

população com 60 anos é associado à maior oferta de cuidado pela rede de saúde. Este 

apontamento foi realizado por uma gestora da saúde (Anexo B4, segunda atividade).  

Embora essa percepção possa ser corroborada por estudos na área que afirmam 

que: “A transição da atenção à saúde tem influído de maneira importante sobre a 

transição epidemiológica, pois as novas tecnologias têm sido aplicadas a população 

através do sistema de atenção à saúde”
28

. Outros fatores são associados ao 

envelhecimento populacional.  

A população brasileira, assim como, a população da América Latina e Caribe, 

vêm passando, nas últimas cinco décadas, por transições decorrentes de mudanças nos 

níveis de mortalidade e fecundidade. Essas mudanças fizeram com que a população 

passasse de um regime demográfico de altas natalidades e mortalidade para outro, 

inicialmente com baixa mortalidade e a seguir, baixa fecundidade. Isso levou a um 

envelhecimento da população
28

.    
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Além disso, é muito difícil dizer em que medida as condições de 

morbimortalidade dependem da existência de equipamentos de saúde e de sua qualidade 

e em que medida estão relacionadas a outros serviços/setores, como por exemplo, de 

saneamento básico, ou mesmo a determinantes macro-estruturais da economia e da 

sociedade
29

. 

Agrupamento dos territórios de saúde segundo suas características 

socioambientais realizado pela Coordenação de Epidemiologia e Informação da 

Secretaria Municipal de Saúde em 2015
*
 aponta que o território da Subprefeitura de M‟ 

Boi Mirim, que inclui o DA do Jardim Ângela, possui condições de renda e escolaridade 

variando entre regular, ruim e péssimas. O acesso a recursos disponibilizados varia entre 

bom, ruim e péssimo. Também descrevem a estrutura familiar como péssima (Anexo 

B5).  

A taxa bruta de mortalidade do DA do Jardim Ângela em 2014 correspondeu a 

4,0
†
. Neste mesmo ano, o município de São Paulo registrou uma taxa equivalente a 6,1, 

a Subprefeitura de M‟ Boi Mirim registrou 4,4 e a Coordenadoria de Saúde Sul 5,0
25

. 

É possível observar através do gráfico I que o coeficiente de mortalidade por 

homicídio reduziu ao longo do período, especialmente a partir do ano de 2002, apesar 

de ainda registrar um coeficiente 18,8. Segundo o Núcleo de Estudos da Violência da 

Universidade de São Paulo (USP), a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 

locais com índices iguais ou superiores a 10 homicídios por 100 mil habitantes como 

zonas endêmicas de violência. Observa-se que o coeficiente caiu até 2009, depois 

mostra um platô. 

                                                           
*Salienta-se que não há detalhes quanto às classificações, logo não é possível saber o 

que se entende neste documento por estrutura familiar ou acesso. 
†
Calculo realizado pelas autoras através do TabNet/Secretária Municipal de Saúde –São 

Paulo
26
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FONTE: as autoras, a partir do SIM/SMS - CET/SMT – SFMSP (2014 atualizado em 

04 /11/ 2015 - dados preliminares)  

Há o reconhecimento de que a busca por superar
*
 a violência foi um fator 

que impulsionou as mobilizações sociais no território, bem como o longo período 

de trabalho investido nesta questão. A redução da violência é apresentada como 

uma conquista com a participação do FDV percebida como relevante. Contudo, há 

a clara noção presente nas entrevistas e no diário de campo de que a violência 

permanece como um grande obstáculo no território, sendo expressa de diversas 

formas: nas instituições, através de representantes do Estado (especificamente a 

polícia), urbana, especialmente contra jovens, no âmbito familiar, contra crianças, 

adolescentes e contra a mulher.  

[...] o povo tem mais medo da polícia que de ladrão e ... temos esses fatos 

lamentáveis da violência policial, ... daqueles que deveriam nos dar segurança, 

estão tirando as vidas. E quem dá direito a alguém dizer “não tinha passagem” ou 

“tava envolvido”, a dar tiro e matar? [...](Entrevista – Fala 1- Botucatu) 

[...] a menina que chegou que o namorado bateu e eu fui acompanhar ... na 

AMA ... então, super mal atendido ... mal atendido porque tinha um milhão de 

gente pra passar e quando a médica fez a intervenção foi uma intervenção bastante 

                                                           
*
 O termo superar é corriqueiramente ultilizado no espaço do FDV. Entende-se neste 

trabalho que ao dizer que buscam “superar a violência”, o FDV está se opondo, 

reivindicando e evidenciando uma série de iniqüidades presente neste território. 
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preconceituosa colocaram a menina no lugar de culpada [...] (Entrevista - Fala 1- 

Turquesa) 

[...] E muitas mulheres ainda não se deu conta ... ainda sofrem muito 

dentro de seus lares ...  a maioria das crianças que nós temos abusadas é dentro da 

família, dentro de seus lares [...] (Entrevista – Fala 1 -Amélia) 

 [...] Quantas vezes eu trazia um adolescente enrolado no cobertor no 

assoalho da combi e quando chegava em alguma rua aí ele falava assim: “tá 

vendo, tia? aquele cara ia me matar”. Os cara tava armado; então, eu ... não me 

sinto herói por isso, mas eu ... sinto que uma vida deixou de ir, um menino 

adolescente deixou de morrer; entendeu?[...] eu sofri muito agora recentemente: 

meu neto ...  assalto ... baleado [...](Entrevista –Fala 2-  Amélia)  

A violência aparece como sinônimo de periferia, que por sua vez reflete 

uma série de desigualdades sociais que são percebidas como geradoras de 

violências.  

[...] Essa região é uma região extremamente violenta e extremamente 

carente de serviços públicos... falta creche, escola ... programas de 

profissionalização, cursinho, biblioteca ... Se você morar na região da Vila 

Mariana, você atravessa a rua tem um hospital, tem o equipamento de 

acompanhamento terapêutico, tem o pessoal do CAD que faz o acompanhamento 

em casa, aqui não tem nada disso, então, se você já é pobre, você já mora numa 

região escassa e você tem um filho com um problema de saúde mental, ou outro 

problema que seja, você não tem onde segurar ... então, isso traz sofrimento, traz 

estresse, traz violência, traz degradação familiar [...](Entrevista – Fala 1-

Balneário)  

[...] Planalto diz que a história da humanidade é uma história de violência, 

mas também que há uma estrutura para manter a violência [...] (Anexo B4, quinta 

atividade) 

[...] Teve uma grande conquista também que foi a redução da violência, 

quando ele foi lançado lá no início ... quando Jardim Ângela é chamado o bairro 

mais perigoso do mundo ... houve uma reação da sociedade e esses números 

diminuíram naquela época, agora não se sabe se eles diminuíram por uma ação 

local que deve ter contribuído, mas também pelo crescimento da periferia ... então, 

essa violência foi se deslocando ... pra outra ... periferia que foi se criando em 

torno da periferia ... um conceito de estudos populacionais que chamam isso de 

hiperperiferia ... então; a hiperperiferia é a periferia da periferia; quer dizer é o 

local onde as pessoas mais vulneráveis ainda acabam se alocando, então; as 

comunidades mais vulneráveis onde a violência aumenta tá mais longe, do lado do 
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Ângela, agora porque tá no Horizonte Azul, tá no Jardim Jacira, tá no Capela, 

então ... tem outros locais aí que essa violência foi se mudando de localidade [...] ( 

Entrevista – Fala 1- Imbé) 

A violência apresenta-se como um fator que está presente no cotidiano dos 

serviços de saúde na relação profissional usuário, através de furtos a unidades e 

roubos de profissionais, como fator que dificulta a contratação de profissionais, 

especialmente médicos. Além destes fatores a violência é posta como um grande nó 

da saúde na região, pois há dificuldade dos profissionais de saúde em saber lidar e 

manejar os casos, mas também em reconhecerem essa questão como uma questão 

de saúde. 

[...] Um dos grupos aponta que a saúde é um tema transversal em quase 

todos os temas, coloca a necessidade de ampliação da rede de atendimento e 

criação de protocolo para orientar o atendimento a vítima de violência. Essa 

necessidade da criação de protocolo se deu por conta da percepção por alguns de 

que não se sabe como conduzir casos de violência, então, o protocolo foi posto 

como uma possibilidade de direcionar [...] (Anexo B4, oitava atividade) 

O tema das drogas é fortemente associado às violências do território. 

[...] você cuidou todo com carinho, amor, do seu filho; de repente você 

perde ele pras drogas e de repente você o perde para o mundo das drogas e não tá 

mais no mundo das drogas, ele não tá mais com você, ... como que é isso?... Como 

tá essa mãe?[...] (Entrevista – Fala 1 - Paulista) 

O território possui uma rede de serviços de saúde de responsabilidade do 

município, administradas em sua maioria por Organizações Sociais (OS) parceiras, 

através de contratos de gestão. Conta também com profissionais da administração 

direta, lotados na rede. 

O DA do Jardim Ângela compõe o território de responsabilidade da 

Coordenadoria Regional de Saúde – Sul que é responsável por cinco Supervisões 

Técnicas de Saúde conforme evidencia a tabela I. A Supervisão Técnica de Saúde 

do M‟ Boi Mirim (STS M‟ Boi Mirim) responde pelos DAs do Jardim São Luis e 

DA do Jardim Ângela. Das 31 UBS presentes no território da STS M‟ Boi Mirim, 

19 estão locadas no território do DA do Jardim Ângela. 
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 Tabela I – Número de Estabelecimentos e Serviços próprios da SMS. 

Coordenadoria Regional de Saúde Sul. 2015 

 

FONTE: as autoras, adaptado do Boletim Ceinfo, 2015 

 

Em atividades observadas, bem como em algumas percepções colhidas nas 

entrevistas, o quadro de equipamentos de saúde atual é associado à mobilização social 

do território, iniciada durante as décadas de 1970 e 1980, e, simultaneamente, motivo de 

orgulho, por serem uma das STS com mais equipamentos de saúde. Contudo, a 

aquisição de equipamentos e profissionais ainda é uma demanda do território. 

 

[...]aponta várias características do território[ ...] cita a quantidade de 

equipamentos e destaca ser a região com maior número de equipamentos de saúde, 

atribuindo claramente a aquisição dos equipamentos à atuação dos movimentos 

populares. [...] (Anexo B4, segunda atividade) 

[...] a potencialidade do fórum é que ele traz as demandas da população por 

equipamentos, por... equipes de saúde, por... prestação de serviços, ele traz uma ... um 

conjunto de informações e demandas que...chegam aos gestores da saúde de uma 

maneira mais direta ... do que ... parece ser possível nos mecanismos que existem de...  

como conselho, etc.[...] (Entrevista – Fala 1 - Nakamura) 

Kagohara diz de seu orgulho em atuar nesta região, da participação ativa dos 

moradores ... apesar do número de serviços que possuem atualmente, ainda é 

insuficiente [...](Anexo B4, segunda atividade) 
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4.2 O Fórum em Defesa da Vida  

 

 

4.2.1 Histórico 

 

 

A necessidade de superar a violência impulsionou as forças que deram origem 

ao FDV. As CEB‟s, os Movimentos Sociais e o Centro de Direitos Humanos e 

Educação Popular de Campo Limpo (CDEHP) foram os primeiros a se mobilizarem. 

Em dois de novembro de 1996 esses atores organizaram a primeira Caminhada Pela 

Vida e Pela Paz. O objetivo era ampliar o sentido da manifestação religiosa popular, 

própria daquele dia, chamar a atenção e denunciar o descaso dos órgãos públicos em 

relação à região. A caminhada saia de três pontos centrais e culminava com uma 

celebração no Cemitério Municipal do Jardim São Luiz, onde os jovens da região eram 

enterrados, vítimas da violência. Mais de três mil pessoas participaram dessa primeira 

caminhada. Dias após, em 12 de novembro de 1996 nasce o Fórum em Defesa da Vida 

Pela Superação da Violência, definido como um espaço suprapartidário, ecumênico, 

democrático, aberto a todos aqueles que queiram participar da superação da violência: 

entidades, igrejas, escolas e pessoas físicas
*
. 

 [...] a minha vinda no Fórum em Defesa da Vida foi essa questão da 

violência, eu trabalhava com creche aonde nós atendia ... De 03 a 06 aninhos naquela 

época e cada trabalho que a gente dava para as crianças fazer... Era uma violência tão 

grande que eles queriam lápis vermelho, e eles faziam pingo em vez deles desenhar, 

fazer o desenho eles faziam aquelas bolinhas de sangue a bolinha de lápis vermelho...  

Perguntava, por quê? Eles falavam que era o sangue do tio, ou do pai, ou ... do primo, 

isso ...  era de arrepiar mesmo ...  era muito natural ... jovem ser assassinado na nossa 

região e ninguém fazia nada ... cada dia que passava a gente sentia que estava ficando 

... menos os nossos jovens. Aí nós nos reunimos naquela época, junto com o CDHEP, 

algumas pessoa ... e discutimos aqui ... na Santos Mártires junto com o padre  

Botucatu, claro, eu estava junto, que a gente tinha que fazer alguma coisa, a sociedade 

tinha que fazer alguma coisa e foi aí que eu comecei e vinte anos não parei até hoje. 

(Entrevista –Fala 3 - Amélia)    

                                                           
*
Estas informações constam em caderno de registro do FDV. 
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A temática da violência foi à principal motivação para a criação do FDV, 

chegando inicialmente até mesmo a compor parte do nome deste espaço - “Fórum em 

defesa da vida pela superação da violência”- mas este complemento foi excluído do 

nome, ficando apenas FDV. 

[...]Fórum em Defesa da Vida pela Superação da Violência, mas depois tiramos pela 

superação, deixa, resumimos para Fórum em Defesa da Vida [...](Entrevista – Fala 2 -

Botucatu) 

O perfil dos participantes, desde a origem, é de lideranças da região, com 

visibilidade. Também é percebida a ligação com nomes da igreja católica, atuante na 

região, que impulsionam a criação deste espaço com outras pessoas de referência para a 

comunidade. 

[...] Sempre, as lideranças ali e para juntar as lideranças da região. Na área da saúde, 

na área de educação, na área das comunidades do bairro etc.. Associações de 

moradores, sociedades amigas de bairro. Essas lideranças que tinham visibilidade na 

região na época [...] (Entrevista – Fala 3- Botucatu)  

[...] Não comecei a participar, comecei criando, construindo. Foi criado comigo ...  o 

Fórum em Defesa da Vida foi pensado em 96, quando a região do Jardim Ângela foi 

declarada a região mais violenta do mundo e envolvida nessas questões dos enterros e 

de velórios e de missas do sétimo dia como padre ... precisávamos pensar num meio 

pela superação de tamanha violência na região e um desses meios foi o Fórum em 

Defesa da Vida. Juntando as forças vivas da região para juntar forças para levantar o 

grito da região contra tamanha violência. (Entrevista – Fala 4 - Botucatu) 

 

No período de criação do fórum, o DA do Jardim. Ângela possuía apenas seis 

postos de saúde. E a existência do controle e participação social na área é apontada 

pelos entrevistados como inexistente.  

 

[...] postos de saúde eram mínimos na época. Em 1996, acho que só tinha o posto de 

saúde de Guavirutuba ... Em 2002, em todo o distrito do Jardim Ângela só tinha seis 

postos de saúde ... a saúde era abandonada [...] (Entrevista – Fala 5 - Botucatu) 

 

[...]2002 ... os Conselhos acho que não existia nenhum Conselho de saúde, não existia, 

não existia nada nesta área, assim, era a época ... da implantação da 

Saúde - os Conselhos não tinham participação nenhuma nesta época[...](Entrevista – 

Fala 6 - Botucatu)  
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[...] a gente não tinha nada disso, hoje nós temos o hospital do M´ Boi Mirim, depois de 

30 anos de luta, [...] (Entrevista – Fala 4- Amélia) 

 

Dentre os mecanismos de articulações desenvolvidos há uma relação existente 

entre às necessidades sociais percebidas pelos participantes. Estas necessidades estão 

diretamente associadas à percepção dos participantes sobre o território onde vivem e 

incitam o exercício da participação, que se concretiza pela proximidade de alguns atores 

com a igreja católica atuante no território. A relação com a igreja possibilitou conhecer 

o espaço de participação, mas também a formação de liderança comunitária. 

[...] no mesmo ano eu comecei a me envolver com a igreja e a gente aqui ... na região 

era através da igreja. Era uma região que faltava tudo ... era um bairro novo ... Logo 

faltava tudo e a gente não ficava quieto, então, a gente se envolvia com muitas coisas ... 

saia buscando onde é que tinha algo ... ouvia falar em alguma coisa lá estávamos nós, 

nos aproximando de tudo... Então eu creio que em algum dado momento desse, eu 

acabei me aproximando ... não sei como foi, mas deve ter sido através da igreja mesmo 

[...] (Entrevista – Fala 1 -Jaci) 

 [...] como eu frequentava sempre as reuniões da igreja católica, eu conheci uma 

pessoa do Fórum em Defesa da Vida e a pessoa convidou pro um evento que ia ter lá; 

aí eu fui ... Participei do fórum na parte da manhã; e a tarde ia ter um evento e aí eu 

fiquei também pro evento à tarde e acabei gostando ... no dia... Que eu participei; tinha 

uma participação de pessoas de faculdade, pessoas, assim, de outras... Repartição 

também... E aí me chamou a atenção ... Achei interessante e eu achei que ali era um 

lugar que a gente poderia levar as demandas, que eles iam entender [...] (Entrevista – 

Fala 1- Enseada) 

A sua origem, de base de lideranças da igreja católica e o fato da realização das 

reuniões ocupar este espaço, mas também a legitimidade adquirida pela atuação de 

Botucatu, liderança da região, aponta potencialidades, reconhecimento, mas também é 

atrelada a limitações referente a tratamento de pautas e mesmo agregar novos 

participantes. Está questão aparece de diferentes formas nas entrevistas
*
. 

[...] muitas pessoas confundem, vou lá no fórum lá no padre J, sabe, precisa ser mais 

esclarecido, divulgado que não é isso ... é um espaço como outro qualquer ...O fórum é 

algo do movimento e aí é muito difícil pra quem tá chegando entender isso; como é que 

todo mundo acha é da Santos Mártires, isso as vezes traz algumas dificuldades também 

                                                           
*
Restringindo-se ao recorte da pesquisa e considerando seus limites estas questões não 

serão abordadas neste momento. 
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e a gente na base aqui sente o contrário. Entendeu? Aí fica a visão de fora e a visão de 

dentro [...] (Entrevista –Fala 1- Ângela) 

 

[...] acho que ... é  inegável que tem uma participação da igreja católica, de 

movimentos ligados da igreja católica, no fórum, mesmo aqueles que não são, a 

própria paróquia Santo Mártires ... acabam em alguma medida também ligados a 

igreja católica ... então, alguns temas mais difíceis pra igreja católica, como aborto, 

como contraconcepção, dificilmente eles ... aparecem diretamente ... aparece como uma 

pauta ... não sendo tratados, acho que são limites mesmo.[...] (Entrevista – Fala 2 – 

Nakamura) 

 

 

4.3. Os participantes 

 

  

Considerando o período observado identifica-se através do quadro 7 que os 

participantes do FDV estão vinculados a diferentes seguimentos da sociedade, com 

destaque para atuantes de representantes da área da saúde e academia, que indicam 

possuir maior número de participantes que às demais áreas. A idade dos participantes 

varia entre 29 e 76 anos, quanto à escolaridade há pessoas com curso superior e ensino 

fundamental incompleto e há participantes moradores do território e não moradores, 

sendo que das pessoas que foi possível identificar, os de vínculo acadêmico moram em 

sua maioria em outros territórios e os pertencentes aos diversos seguimentos da 

sociedade civil, moram no território. Os participantes atuantes na área da saúde, em sua 

maioria, estão vinculados ao Setor Público ou 3º setor
*
, no período observado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Os participantes da área da saúde que referiram representar a Organização Social a 

qual possuem vínculo empregatício foram inseridos na categoria “Terceiro Setor”. Já os 

vinculados à administração direta ou que indicaram a participação por conta do 

equipamento de saúde onde prestam serviço, mesmo sendo administrada por OS, foram 

inseridos na categoria “Setor Público”. 
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Quadro 7 - Caracterização dos Participantes FDV. Out/Dez/2015. 

 

 

Nakamura indica as diferenças existentes neste espaço entre os participantes. 

Estas questões também aparecem em outras entrevistas e nas observações, dizem em 

N Partcipantes Sexo Idade Cor Escolaridade Religião
Residente 

no território
Área de Atuação Seguimento

1 Damaceno M _ _ Superior _ _

2 Reis M _ _ Superior _ _

3 Nakamura* M 44 Branco Superior Não

4 Recreio M _ _ _ _ Sim

5 Cerejeiras F _ _ _ _ _

6 Mirim M _ _ Superior _ Não

7 Vera F _ _ Superior _ Não

8 Tupi* M 50 Branco Superior Agnóstico Não

9 Imbé* M 55 Branco Superior Católica Não

10 Remo M _ _ Superior _ _

11 Zélia* F 58 Branca Superior Católica Não

12 Riviera* F 46 Parda Superior Evangélica Sim

13 Barbara F _ _ Superior _ _

14 Vaz de Lima* M 76 Branco Superior Católico Não

15 Kagohara M _ _ Superior _ _

16 Gilda F _ _ Superior _ _

17 Tangará M _ _ _ _ _

18 Turquesa* F 46 Negra Superior Espírita Sim

19 Ipava M _ _ _ _ _

20 Ângela* F 40 Parda Superior Católica Sim

21 Balneário* M 29 Preto Superior Sem religião Sim

22 Mariane F _ _ Superior _ _

23 Amélia* F 63 Negra Ensino Médio Católica Não
 Administração 

Pública
Setor Público                                                                                                                                      

24 Piraporinha F _ _ _ _ _

25 Raniere M

26 Botucatu* M 70 Branco Superior Católico Sim

27 Horizonte M _ _ _ Católico _

28 Flórida F _ _ _ _ Sim _

29 Enseada* F 61 Negra
Fundamental 1 

incompleto
Católica Sim Diversos

30 Baronesa F _ _ _ _ _ Meio Ambiente

31 Barroso M _ _ _ _ _ Habitação

32 Fraternidade F _ _ _ _ _ _

33 Paulista* F 42 Negra Superior Católica Sim _

34 Copacabana F _ _ _ _ Sim Idoso

35 Bologne F _ _ _ _ _ Religião

36 Caiçara F _ _ _ _ _ Diretos da Mulher

37 Planalto M _ _ _ _ _ Diretos Humanos

38 Jaci* F 53 Negra Superior Católica Sim Diversos

39 Herculano M _ _ _ _ Sim _

Academia
Setor Público                                                                                                                                      

3º Setor  

Sociedade 

Civil 

Organizada

Assistência Social 3º Setor                                                      

Educação
3º Setor                           

Setor Público                             

Saúde
Setor Público 

3º Setor 

FONTE: FDV, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*Participantes entrevistados.

Religião Diverso

Cultura _
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sua maioria do campo da participação, mas dados os limites deste trabalho não serão 

aprofundados
*
. 

 

[...] tem várias diferenças que aparecem no fórum ... diferenças de quem mora e que 

não mora na região, diferença entre quem tem uma função no Estado e quem tá no 

movimento social... Diferenças como... Acho que em alguma medida diferença de 

gênero, diferença de cor e nesse sentido algumas eu acho que nem são tão, nem é tão 

heterogêneo quanto eu gostaria que fosse, entendeu,  eu acho que eu gostaria que fosse 

mais, até, heterogêneo, em termos ... de cor em termos de participação... [...] 

(Entrevista – Fala 3- Nakamura) 

 

 Há diferentes motivações para participar no FDV, mas é perceptível que o 

trabalho de forma geral, com destaque para o trabalho em saúde é um fator que se 

destaca e merece maior aprofundamento, seja na área da saúde ou em outras, como na 

educação e academia, por exemplo. 

 

[...] me parece que ali são discutidas por vez questões ... bastante relevantes que ... vão 

ter fatores políticos locais, eles circulam por ali, então, você vê as pessoas que vem com 

seus interesses, o assessor do vereador, o policial, ele aparece ... os debates que 

acontecem, eles trazem ... esse campo de negociação que existem entre essas forças 

políticas, frequentemente, não anônimas, obviamente ... Acho que a minha participação 

no fórum tem ... um interesse muito de formação, pra aprender ... a respeito dessa 

dinâmica toda ... tem haver com a minha ligação com essa atividade de pesquisa, que 

não é só, obter informação pra produzir um trabalho, mas é um tipo de ... uma pesquisa 

ação, onde a gente procura participar da cena social ... é profissional mas ela envolve 

uma questão ... cidadã no sentido de, é, enxergar na própria atividade de pesquisa uma 

possibilidade de ter uma participação social maior [...] (Entrevista – fala 1 – Tupi)    

[...] eu acho que o Fórum em Defesa da Vida é um grande encontro onde se encontra 

de tudo, das organizações sociais, dos movimentos de pessoas, cê ... veja pessoas que 

você não vê há um tempão lá no fórum, você se encontra e desse encontro nasce às 

conexões, aí você tá falando com alguém, cê sabe que alguém tá com tal coisa. Quantas 

coisas eu já conversei já lá no fórum, ... os bastidores são pra além do que tá 

acontecendo lá no fórum, o outro é a diversidade temática do fórum. O fórum tem uma 

diversidade fantástica ele traz muita coisa ... pessoas que a gente às vezes não tinha 

teria a oportunidade de extrair, do ouvir, de pesquisas, de coisas super interessante e 

eles trazem pra cá e muitas reflexões e a gente se engaja em muitas lutas. Eu acho que 

é isso é se esse encontro fantástico.[...] (Entrevista – Fala 2- Jaci). 

                                                           
*Inúmeras categorias de interesse do campo da participação são evidenciadas, mas dados 

os limites da pesquisa não serão abordados. 
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 Os profissionais de saúde também tem sua participação atrelada ao trabalho que 

realizam, mas também o espaço é aproveitado para acessar demandas e esclarecer 

dúvidas dos usuários. No entanto, as vezes, essa relação resulta em dúvidas e 

questionamentos. 

 

[...] aqui a grande maioria das pessoas que vão ao um fórum são usuários do hospital e 

eles trazem demandas, eles trazem situações que ... mostra ... essa veracidade e têm 

outros que tem um entendimento mais vamos dizer assim global ... da saúde... Achando 

que tudo é ruim, de uma maneira geral, mas é uma ótima oportunidade pra gente 

esclarecer pontos ... então, todas as vezes que o hospital foi objeto de algum tipo de 

crítica direta ou indireta, estando os representantes lá, essas críticas são ou 

esclarecidas ou levadas ou assimiladas pra serem respondidas posteriormente... Isso é 

uma forma de exercer o controle social também fora do espaço exclusivo do Conselho 

Gestor ... então, tem essa... vamos dizer, assim vantagem de tá participando do fórum 

porque você também tá abrindo o hospital pra outros espaços que não seja aquele só 

regulamentado por lei ... [...] (Entrevista – Fala 2 - Imbé) 

  

 [...] É uma coisa que o (OS) faz muito e os coordenadores também, eles abrem esse 

espaço pra você tá indo nas reuniões, frequentando fóruns, seminários, e aí quando ela 

me pediu pra ir claro que pra mim foi bom também ... pra mim como profissional, como 

assistente social e como pessoa também.[...](Entrevista – Fala 1 - Riviera) 

 

 

Algumas vezes aparecem contradições, na relação entre participantes que não 

pertencem a área da saúde, especialmente moradores do território e técnicos da área da 

saúde, que merecem maior aprofundamento.    

[...] às vezes se levanta alguns problemas, se levantam alguns problemas cuja solução é 

muito complexa e caberia à população só levantar, deixar os técnicos apontarem a 

solução ... e muitas vezes eu não sou, não sou consultado ou não me dão a 

oportunidade ... de falar, eu ouço quais são as reivindicações, por exemplo, agora tá se 

discutindo muito o que fazer lá na região em matéria de saúde mental. Saúde mental é 

um problema muito complexo, não é fácil nem aqui nem no Estado, nem ... na Federal. 

É um problema no mundo inteiro, o problema da saúde mental ... então, eles queriam 

propor algumas coisas que não tá dentro das políticas nem mundiais nem nacionais ... 

então, é, a gente sente, quando muito lá ... no fórum você serve de apoio e naquilo que a 

nossa entidade ... pode ... oferecer, você dá, oferece o apoio, mas as vezes eles acham 

que não é suficiente, não é suficiente porque num conhecem bem o programa. 

(Entrevistas – Fala 1 - Vaz de Lima) 
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[...] Eu fico preocupada porque quando aquela mulher traz pra nós, os números da 

saúde mental vêm aumentando e a gente precisa de mais equipamentos, eu não vejo em 

momento nenhum eles mostrando pra nós ... quanto já tiveram alta, parece que fica 

feliz sabe que tá aumentando o trabalho na área da saúde mental, mas peraí tá alguma 

coisa errada gente... Será que a gente vai continuar nisso até quando aumentando 

equipamento ... como é que é isso?... Eu fiquei inquieta ... nesse assunto... Como na 

saúde eu não entendo muito ... Saí com várias interrogações, ... Alguma coisa tá 

errada, quer dizer que todo mundo do Jardim Ângela vai surtar? Que Nossa Senhora 

do Caminho não vai dar conta, o CAPS mental não vai dar conta ... então, é bom o 

Fórum em Defesa da Vida ter levantado essa bandeira, eu acho que vai ter muitas 

discussões ... porque sempre ele quer justificar em tudo [...] (Entrevista – fala 2- 

Paulista). 

 

4.4 Pautas e articulações  

 

 

 O quadro 9 em anexo (Anexo B – 2) aponta os principais temas trabalhados no 

FDV de 1997 a 2004. Os mecanismos utilizados e os diversos espaços com os quais o 

FDV manteve algum tipo de proximidade. Esta proximidade pode ter sido direta, 

indireta, através de convite, realização de trabalho em conjunto, apoio institucional ou 

outros. Estes espaços são apontados no registro analisado como parceiros do FDV. 

Destaca-se a inserção da pauta para construção do Hospital M‟ Boi Mirim em 2002. 

 1997 é o primeiro ano de atividades do FDV, recém fundado, no final de 1996. 

A Segurança Pública se configura como principal temática abordada neste ano. O plano 

de fundo desta temática consiste na elaboração e mobilização para qualificar propostas 

na área da Segurança Pública com o objetivo de convocação do Secretário de Segurança 

Pública do Estado. Por meio de comissão representativa o FDV em audiência com o 

Secretário de Segurança Pública do Estado, entrega o documento intitulado “Em Defesa 

da Vida” e agenda um encontro do FDV com o mesmo para a primeira reunião de 1998. 

Este documento possui propostas para diversas áreas, mas destaca-se a proposta de 

implantação do policiamento comunitário. Outras temáticas foram trabalhadas durante 

este ano, sendo elas: Direitos Humanos, Justiça e a superação da violência juvenil, que 
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se comunicam diretamente com a questão da segurança e refletem a busca por superar a 

grande questão desencadeadora do FDV, que é a violência. Estes demais temas são 

apontados em dois seminários ocorridos no ano. 

 Em 1998, a segurança figurou como o principal tema trabalhado tendo por plano 

de fundo a mobilização para implantação da Polícia Comunitária no território. As ações 

do fórum resultaram na exposição de comprometimento do secretário de segurança com 

uma série de propostas do documento apresentado, especialmente a do novo modelo de 

Polícia Comunitária, resultando neste mesmo ano na implantação de duas Bases 

Comunitárias. Destaca-se a viagem ao Canadá de representantes do FDV, cúpula da 

policia civil e militar, Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São 

Paulo (USP), Coordenadoria Estadual dos Conselhos de Segurança (Conseg‟s) e um 

jornalista da Folha para conhecer uma experiência de polícia comunitária. No mesmo 

ano, com foco na segurança na escola, realizou-se um seminário sobre o tema e houve 

uma significativa participação das escolas na 3ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz. 

 A Segurança Pública permanece enquanto foco nas mobilizações em 1999, 

sendo trabalhada através de intenso diálogo com diferentes atores, tendo por 

mobilizador principal o processo de implantação das Bases Comunitárias. Neste ano o 

FDV participa do Seminário de Avaliação do Projeto de Parceria Brasil-Canadá, com o 

NEV/USP e o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Ottawa sobre avaliação 

da implantação do Policiamento Comunitário no Brasil. A educação figura neste ano 

como pauta importante, tendo por principal mobilizador a elaboração de propostas para 

esta área. Destaca-se a intenção de oferecer assessoraria às escolas públicas no trato de 

temas denominados por eles como transversais, sendo estes: violência, drogas, 

cidadania, direitos humanos, saúde, sexualidade e ecologia. A violência também se 

destaca como tema trabalhado, através de diálogo com outros movimentos sobre este 

assunto e sua indicação para ser trabalhado nas propostas para a educação. 

 No ano 2000 houve a elaboração de propostas de Segurança Pública do FDV em 

parceria com a Ouvidoria da polícia a serem apresentadas ao Secretário de Segurança 

Pública do Estado e a realização de pesquisa sobre a polícia comunitária e política 

pública de segurança na região, em que foram treinados aproximadamente 30 

voluntários e quase duas mil pessoas foram entrevistadas, metade das quais alunos das 
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escolas públicas, após, o resultado da pesquisa é relatado em documento específico. A 

educação também figura como tema trabalhado; destaca-se a realização da primeira de 

uma série de 12 oficinas pedagógicas para a capacitação dos professores das escolas 

públicas da região, tendo em vista a educação em “Defesa da Vida” nas escolas e a 

preparação da Caminhada pela Vida e pela Paz, com participação de aproximadamente 

200 professores. Um terceiro tema que tem relevo no ano é a preocupação em ampliar a 

participação de diferentes denominações religiosas.  

 Em 2001, a educação, segurança e violência figuram como principais temas 

trabalhados. A segurança é trabalhada mantendo-se o diálogo com diferentes atores, 

destaca-se o diálogo estabelecido com o poder público. A educação realiza entrega de 

uma carta para a Secretária Estadual de Educação, propondo maior aproximação entre o 

FDV e as Escolas Estaduais e a descentralização da Diretoria Sul 2 responsável pela 

região, com a alegação de que esta instância pública fica muito longe dos bairros que 

compõe a região assistida pela mesma. A violência, além de permear os outros temas 

abordados é neste ano foco de uma Audiência Pública intitulada “A violência na 

Periferia e algumas Soluções” em que diversas entidades apresentam seus trabalhos que 

visam à superação da violência frente a uma platéia de populares e personalidades do 

mundo político. 

 Em 2002 a saúde aparece pela primeira vez nos registros, sendo alvo de uma 

grande mobilização em que realizou-se um Tribunal Popular presidido por um juiz, 

membro da Associação dos Juízes pela Democracia, com a acusação assumida por um 

promotor público. Neste tribunal julgou-se as secretarias municipais de saúde e de 

segurança pública, em que a população presente concedeu às partes um mês para chegar 

a uma negociação e deixou em aberta a possibilidade de se entrar na justiça com duas 

ações civis públicas. No mesmo ano, abordou-se o tema da justiça através da realização 

de oficinas com representantes das escolas municipais, refletindo sobre o tema, também 

realizou-se a 7ª Caminhada pela Vida e pela Paz, que tinha a justiça por tema. O 

investimento em equipamentos sócioeducativos também figurou como tema. Houve 

elaboração e entrega de um documento à área empresarial reivindicando investimentos 

em equipamentos sócio-educativos na região. 
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 A cultura da Paz, segurança, educação, justiça e saúde são os temas abordados 

em 2003. Neste ano o FDV é convidado a integrar a Comissão Parlamentar pela Cultura 

da Paz da Assembléia Legislativa de São Paulo; um representante do FDV faz um 

pronunciamento na Câmara Municipal contra qualquer tipo de guerra, devido a invasão 

dos EUA ao Iraque. A educação é trabalhada em seminário que também discuti a 

segurança, neste espaço é firmado o compromisso de promover encontros mensais com 

representantes das secretarias municipal e estadual de educação, objetivando discutir 

questões pertinentes a região e apontar soluções. A saúde é foco de uma grande 

mobilização. O FDV organizou e mobilizou uma manifestação reivindicatória do 

Hospital M‟ Boi Mirim, em que o ato reuniu sete mil pessoas e culminou no 

comprometimento do secretário de saúde na aquisição do terreno e construção do 

hospital. No final do ano o Hospital M‟ Boi Mirim foi pauta da 8ª Caminhada Pela Vida 

e Pela Paz, com o tema “Hospital M‟ Boi Mirim”, em que participaram 

aproximadamente 8 mil pessoas, com cobertura da mídia.  

 Segurança, Educação, Saúde e Desarmamento são os temas de 2004. Quanto à 

educação discuti-se o Cadastro Único Online de acesso à educação, nas atividades é 

apontada a demanda escolar, especialmente a não atendida e resulta no protocolo de 

dois projetos de lei. A saúde também é trabalhada, o secretário municipal de saúde 

participa de encontro em que são tratadas questões pendentes da administração 

municipal relacionadas a construção do Hospital M‟ Boi Mirim, Pronto Atendimento do 

Jardim Ângela, Saúde Mental, e problemas de um hospital público da região. É 

realizada a proposta de se retomar um grupo bi-partite, com representantes do governo e 

sociedade civil e apontado que este grupo não funcional, inicialmente, por problemas do 

governo.  

 Não há registros nos documentos do ano de 2005. É perceptível que após a 

mobilização para a construção do Hospital M‟ Boi Mirim, através do Tribunal Popular 

realizado em 2002, a saúde passou a ter presença permanente nas atividades do FDV. 

através dos diversos seguimentos da sociedade e manteve regularidade de presença de 

pessoas vinculadas ao Setor Público nos dez anos analisados, conforme mostra o quadro 

8 (parte I e II).  
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Quadro 8 – Parte I – Participantes por seguimento e área de atuação. 2006 a 2010. 

Seguimento/ 

Área de 

Atuação 

Período 

2006 2007 2008 2009 2010 

Sociedade 

Civil 

Organizada 

   Saúde/  

Violência/ Criança, Adolescente Direitos Humanos/ Direitos  Direitos 

Meio Ambiente/ E Juventude/ Assistência Social/ Humanos/ Humanos/ 

População de Rua/ Atendimento ao Ações Socioeducativas População de Meio Ambiente/ 

Centro de Trabalhador/ Integrais/ Rua/ Mobilização 

Intervenção/ Direitos dos  Meio Ambiente/ Educação/ Social/ 

Criança, Trabalhadores/ Direitos da Mulher Criança,  Assistência  

Adolescente e Direitos Humanos/ Educação/ Adolescente   Social/ 

Juventude/ Meio Ambiente  e Juventude/ Educação  

Direitos da  Saúde  Moradia/ Cidadã/ 

Mulher Educação/Cultura/  Educação Direitos da 

Habitação/   Cidadã/ Mulher 

   Direitos da Cultura/ 

   Mulher Moradia 

Setor 

Público 

 Saúde/Justiça/ Saúde/ Saúde/ Educação/ 

Saúde/Segurança/ Cidadania/Criança e Recepção de Adultos e Segurança/ Segurança/ 

Cidadania/ Adolescente/Educação/ Famílias/Criança e Política/ Saúde/ 

Criança e Segurança/Assistência Adolescente/Política/ Convivência  Assistência 

Adolescente/ Social/Administração Segurança/Assistência e Cooperativa Social/ 

Adolescente/ Pública Social/Administração /Academia/ Adolescente/ 

Juventude/Justiça/  Pública Educação/ Academia/ 

Assistência 

Social/ 
 Meio Ambiente Juventude/ Justiça/Política/ 

Administração   Assistência Assistência e  

Pública   Social/ Desenvolvimento 

   Administração Social/ 

   Pública/ Administração 

   Meio Ambiente Pública/ 

    Meio Ambiente/ 

    Academia 

    Internacional 

3º Setor 

     

Educação/Direitos Saúde/Educação/Direitos Educação/Academia/ Saúde/Trabalho Assistência Social 

Da Mulher/ Humanos e Educação Direitos Humanos e Infantil/Direitos  /Direitos da 

Direitos Humanos  Popular/Direitos da  Educação Popular/ Humanos e Mulher/Direitos 

e Educação  Criança e do Direitos da Mulher/ Educação Popular Humanos e  

Popular/Direitos Adolescente/Meio Direitos da Criança e  /Direitos da  Educação Popular 

Da Criança e do Ambiente/Direitos da Adolescente/Trabalho Mulher/Direitos  /Direitos da 

Adolescente/ Mulher/Trabalho Infantil/Assistência Da Criança e do Criança e do  

Assistência Social Infantil/Direitos Social Adolescente/ Adolescente/ 

/Trabalho Infantil/ Humanos/Assistência  Assistência Pessoas com 

Direitos Humanos Social/  Social/Formação e Deficiência/ 

/Adolescente Academia  Recreação/ Direitos Humanos 

   Direitos Humanos Trabalho Infantil/ 

   /Educação Saúde/Academia 

Diversos 
Igreja Católica 

    

Política/ Assistência Social/ Igreja Católica Política/ 

Igreja Católica/ Igreja Católica/  Assistência Social 

Artes/ Saúde  /Igreja Católica/ 

    Cultura 

Setor 

Privado 
* * * * * 
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Quadro 8 – Parte II - Participantes segundo seguimento e área de atuação. 2011 a 2015. 

Seguimento/ 

Área de Atuação 

Período 

2011 2012 2013 2014 2015 

  Direitos   Economia/ 

Sociedade 

Civil 

Organizada 

Cidadania/Cultura Humanos/ Saúde/ Assistência Cultura/ 

Violência/ Corretores/ Idosos/ Cidadania/ Juventude/ 

Direitos  Cultura/ Juventude/ Saúde/ Direitos 

Humanos/ Criança, Violência Idosos/ Humanos/ 

Justiça/ Adolescente e Paz/ Justiça/ Idosos/ 

Educação Juventude/ Justiça Vida Educação/ 

Cidadã/ Mobilidade/ Educação  Saudável/ Assistência 

Direitos da Saúde/ Cidadã Educação Social/ 

Mulher Educação Cultura/ Cidadã Juventude, 

Meio Ambiente/ Cidadã/  Cultura/ Criança e  

 Moradores/   Adolescente/ 

 Direitos da    Violência/ 

 Mulher   Mobilidade/ 

    Direitos da Mulher 

   Segurança/   

Setor 

Público 

Saúde/ Saúde/ Saúde/ Saúde/ Assistência 

Direitos Criança e Criança e Assistência Social/ 

Humanos/ Adolescente/ Adolescente/ Social/ Segurança/ 

Cultura/ Assistência Educação/ Educação/ Educação em 

Bibliotecas/ Social/ Juventude/ Juventude/ Direitos 

Administração Educação/ Assistência Academia/ Humanos/ 

Pública/ Direitos Social/ Justiça/ Criança e 

Educação/ Humanos/ Meio Ambiente/ Recreação/ Adolescente/ 

Academia/ 
Meio 

Ambiente/ 
Academia/ Administração Educação Infantil/ 

Assistência Academia/ Justiça/ Pública/ Educação/ 

Social/ Recreação/ Direitos da Criança, Juventude/ 

Justiça/ Administração Mulher/ Adolescente e Justiça/ 

Meio Ambiente Pública Administração Violência/ Academia/ 

Segurança/ Segurança/ Pública/ Planejamento/ Academia  

  Assessoria de  Cultura Internacional/ 

  Imprensa Segurança/ Saúde 

3º Setor 

Direitos da  Assistência Direitos da Saúde/ Saúde/ 

Mulher/ Social/ Mulher/ Direitos da Direitos da 

Direitos Direitos Direitos Mulher/ Mulher/ 

Humanos e Humanos Humanos e Direitos Direitos 

Educação e Educação/ Educação Humanos e Humanos e 

Popular/ Saúde/ Popular/ Educação Educação 

Saúde/ Direitos da Academia/ Popular/ Popular/ 

Assistência  Mulher/ Saúde/ Direitos da Academia/ 

Social/ Trabalho Assistência Criança e do Educação/ 

Trabalho  Trabalho  Social/ Adolescente/ Assistência 

Infantil/ Infantil/ Juventude Assistência Social/ 

Cidadania/ Juventude  Social/ Mobilidade/ 

Academia   Academia/ Adolescente 

   Juventude  

Diversos Igreja Católica 

 

Política/ 

Assistência Social  

Igreja Católica/ Igreja Católica/ Igreja Católica 

Política Educação/ Política/ 

Saúde/ Academia  

 Internacional  

Setor Privado Academia Academia Academia * * 

FONTE: as autoras, 2016./*Não identificado 
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4.5. As necessidades de saúde percebidas e priorizadas 

 

 

 Enxergar as necessidades
*
 de saúde como objeto das práticas em saúde requer 

adotar um conceito de saúde que considere a inserção dos indivíduos em diferentes 

grupos sociais. Significa compreender que o objeto das práticas em saúde é amplo, 

abrangendo, além da dimensão biológica, as dimensões: cultural, econômica, ecológica 

e política
29

. 

 As necessidades de saúde apontadas pelo FDV possuem uma clara relação com a 

ausência da presença do Estado, reveladas pela não oferta de serviços básicos e 

equipamentos públicos em diversas áreas que expõem esta população a uma série de 

vulnerabilidades. 

 As necessidades percebidas e priorizadas apontadas são as seguintes: 

 Superar a violência: a violência é entendida como fruto das 

desigualdades sociais e, ao ser produzida por estas, torna-se a principal 

referência; ao denunciar sua existência, estão também denunciando todas 

as demais desigualdades. 

                                                           
* Síntese de proposições sobre necessidades de saúde, a partir dos autores Schraiber e 

Mendes-Gonçalves aponta que:  

[...]a definição de necessidades é muito complexa, pois pode se referir a um “carecimento” ou 

“uma falta” trazida pelo usuário, mas também se apresentam como as próprias intervenções 

em saúde. Este seria o “aspecto instaurador de necessidades da própria produção de serviços 

ou bens”. Além 24 disso, os serviços pensam nelas como “necessidades sociais”, o que é uma 

concepção complexa, não pela origem social das necessidades, mas pela “pretensão de bem 

comum”: assume-se que elas são de todos e, por isso, seriam necessidades sociais, que 

precisariam ser atendidas. (SCHRAIBER & MENDES-GONÇALVES, 2000, p. 29-31 Apud: Fórum 

sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, Grupo de trabalho Educação & 

saúde, RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES PARA PROFISSIONAIS E 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo – FEUSP; Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa – Departamento de 

Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2013. p. 23-24)30. 
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[...] Os desafios continuam os mesmos ... superar a violência, acho que não podemos 

fracassar [...] (Entrevista – Fala 7 -Botucatu) 

[...] vão ao Jardim Ângela, Grajaú, vocês vão no Capão Redondo que ... lá os jovens 

estão morrendo por falta de cultura, falta de lazer, você vê uma região nossa aqui, com 

setecentos e poucos mil habitantes e nós não temos um ginásio de esporte ... Nós não 

temos um fórum ... a subprefeitura que nós temos hoje ela está na divisa de Capela do 

Socorro ... a subprefeitura tem que ser centralizada, não a oito quilômetros ou mais da 

divisa de M‟ Boi ... no coração do Jardim Ângela ... e por isso que eu participo até 

hoje, que eu acho que ... a gente tem que conquistar mais [...] (Entrevista – Fala 5-

Amélia) 

 

 Preservação dos princípios e do caráter do FDV: No FDV estão em 

contato os mais diferentes atores, que por sua vez possuem diversos 

interesses; por isso, embora sejam percebidas as potencialidades no 

investimento de ser um espaço amplo e plural, sem a fixação de um tema 

exclusivo, mas buscando as inserir através da compreensão território, 

também afirmam a necessidade de manter sua essência e a preservar. 

[...] o Fórum em Defesa da Vida tem esse olhar generalizado e amplo ... trazem as 

necessidades da população, e cada momento é um momento ... de tentar analisar. Eu 

acho que o Fórum em Defesa da Vida não pode se bitolar, sabe? Não pode ter uma 

visão bitolado das coisas [...] (Entrevista – Fala 8 – Botucatu) 

 Firmar uma identidade territorial pautada na cultura local, no 

reconhecimento coletivo de pertencimento ao território, na valorização 

das conquistas e na partilha das responsabilidades e desejo da construção 

de um lugar que as pessoas queiram viver. 

[...] Eu só peço a Deus 

Que a injustiça não me seja indiferente 

Pois não posso dar a outra face 

Se já fui machucado brutalmente 

Eu só peço a Deus 

Que o futuro não me seja indiferente 

Sem ter que fugir desenganando 

Pra viver uma cultura diferente [...](Anexo B4quinta atividade) 

[...]Não conhecemos quem é o nosso semelhante [...] 

(Anexo B4quinta atividade) 
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4.6 Reivindicações, mobilizações, conquistas e desafios: contribuições para as 

questões de saúde do Jardim Ângela 

 Reivindicações: 

 Reconhecimento de suas necessidades e especificidades: O FDV articula-

se para que os agentes públicos percebam e entendam suas necessidades, 

de tal modo que as atenda a contento, considerando as respostas da 

comunidade. Os moradores são vistos como os maiores conhecedores das 

necessidades do território; esta característica é estendida aos agentes do 

Estado que exercem função direta no território, incluindo profissionais de 

saúde. Em contrapartida às instâncias centrais, que estão fisicamente 

distantes do território são vistas com pouco conhecimento do território, 

características estas que implicam em questionamentos relativos à sua 

legitimidade para as tomadas de decisão. Consideram que suas 

perspectivas deveriam ser levadas em conta nas decisões do poder 

público. Há a percepção que o contato direto com moradores e o 

território pode possibilitar que o poder público possa ver as reais 

necessidades.  

 

[...] tive numa outra casa de dois cômodos, onde tinha um jovem que eu tava tentando 

tirar ... das drogas, eu acho que estava entrando em surto, tinha 11 pessoas naquela 

casa, como que eles iam dormir à noite com um jovem dando socos, gritando e 

berrando ... e ameaçando todo mundo?  Então, quais condições de saúde mental que 

tem uma casa destas? E não consegui lugar para internar o jovem ... são umas coisas 

que ... infelizmente, acho que a saúde ... decide as coisas nos gabinetes da General 

Jardim, para um povo que vive na lama de Jardim Ângela e, atualmente, em discussão 

de fechar o hospital N. S.C. com seus 130 leitos para saúde mental é um pecado mortal, 

é absurdo, é ridículo ... enquanto não abrem outros espaços, outras medidas.  Esta é a 

realidade que a gente vive [...] (Entrevista – Fala 9 - Botucatu)  

 

[...] Por que não fomos chamados para saber da mudança? [...](Anexo B4, quinta 

atividade) 

[...] o fórum ele é um abastecimento pra você trabalhar lá fora no governo ... 

muitas pessoas ... estão no governo não têm a formação, têm o técnico, mas não 

têm a formação de experiência que pra mim é indispensável ... eu conheço toda 

essa região do Jardim Ângela porque eu moro aqui, atuo aqui ... conta aí uns 40 
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quase 50 anos ... e eu conheço toda a região pelo meu trabalho ... que eu 

conheço ... uma favela da Muriçoca ... aonde criança morre, já assistir criança 

que rato comeu ... criança de cinco meses ... [...] (Entrevista – Fala 6 -Amélia) 

[...] A questão do hospital vir a ser um hospital escola teve destaque. Herculano 

diz que os médicos do território devem ser formados no território, manifesta 

indignação ao saber que os médicos são levados e trazidos de carro. Fala que 

se o médico fosse do território, o medo dele seria o mesmo do morador. [...] 

(Anexo B 4, oitava atividade) 

 Mobilizações:  

 Dar notoriedade às iniquidades do território: o FDV empenha-se para que 

as iniqüidades do território sejam tornadas públicas. Sabidas por todas as 

instâncias do poder público, a quem é conferida a responsabilidade de 

fornecer respostas coerentes com a realidade local. A necessidade de 

tornar notórias as iniquidades também se estende à própria comunidade, 

no sentido de que ela se identifique com este território e também se 

posicione e participe. 

 

[...] A gente cobra, denuncia e chega até a correr um certo risco. [...] Jamais 

vou me calar! [...] Eu represento a comunidade. [...] Eles não estão fazendo o papel 

deles.” [...] (Anexo B 4, quinta atividade) 

[...] atualmente os jovens do bairro roubam a própria comunidade [...] (Anexo B4, 

quinta atividade) 

  Conquistas: 

 Valorização por parte dos atores da saúde da participação da comunidade 

nas questões de saúde do território. Embora exista maior percepção de 

conquistas referidas a equipamentos de saúde, provavelmente por sua 

concretude, também manifestam valorização de questões relacionadas ao 

controle social. 

[...] a partir de 2002, quando realizamos o que chamamos o Tribunal Popular, diante 

da situação da saúde e diante da situação da segurança da região ... realizamos uma 

Assembléia ... no atual local do Hospital M‟ Boi Mirim de umas 20 mil pessoas pedindo 

e abraçando o terreno onde é atualmente o hospital e ... a parti daí que começou a área 

da saúde a se envolver ... reconheceram a importância da comunidade no envolvimento 

com a área da saúde [...] (Entrevista – 10 - Botucatu) 
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[...] o próprio hospital foi bandeira do fórum ... esse hospital é fruto da 

mobilização popular e o Fórum em Defesa da Vida teve um papel 

superimportante nessa ... mobilização... Foi uma bandeira empunhada e 

que gerou um resultado concreto ... Hoje em dia o hospital tá aqui; ele 

tem um compromisso com essa comunidade; ele abre as portas e ele tá 

presente nesses fóruns de discussão ... além do que é desde o início pelos 

diretores anteriores; o controle social sempre foi fortemente cumprido 

aqui dentro da instituição ... então ... esse hospital diria que até é um 

modelo de controle social ... Pela questão da transparência em que as 

informações são passadas aos conselheiros e isso tá se ... fortalecendo 

com maior participação e sendo que na última eleição do conselho nós 

tivemos mais de dois mil eleitores ... isso é realmente uma coisa que para 

o controle social... Se você for olhar de uma maneira geral não é o que 

normalmente ocorre [...] (Entrevista – Fala 3 - Imbé) 

 

 Redução da Violência. Os participantes do FDV têm clareza sobre sua 

atuação frente a essa problemática e destacam o que já alcançaram 

(inclusive através de números) e os desafios (como a necessidade de um 

protocolo para os serviços). Uma vez que a violência é uma das 

principais necessidades percebidas pelo FDV, chama a atenção, em 

oposição, que conquistas relativas à redução da violência não sejam 

percebidas como relacionadas à saúde, isto é como uma intervenção nos 

determinantes sociais da saúde. 

  

 [...] seria a primeira no sentido de luta foi tá presente no combate a 

violência na região ... acho que ...  mudar a configuração, a cara ... de 

pensar no ... Jardim Ângela. Quando eu vim morar; o Jardim Ângela 

era... vim morar aqui em 93 o Jardim Ângela era a cara da violência ... 

hoje a maioria das pessoas já não têm mais vergonha de dizer que mora 

no Ângela e a gente tinha vergonha de dizer que morava no Jardim 

Ângela, né, então, ser um,  ter sido um ponto de, ... onde foi um dos 

responsáveis; eu não diria que foi o único, claro, que não houve muitas 

coisas que cominaram com isso, mas que foi um ponto primordial o 

lugar onde as lutas se convergiram [...] (Entrevista – Fala 3 - Jaci) 

[...] Tem um retrato de violência presente no hospital, o retrato do, ... que acontece na 

região, ele, ... vai parar ali; só que esse retrato, ele, ... chega mascarado pra, pra 

população, ... . Porque às vezes ele nem sai de lá, a gente nem vê (Entrevista – Fala 4 – 

Jaci) 
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 Ampliação das possibilidades de participação social em saúde no 

território.  

[...] Eu vejo os Conselheiros Gestores... pessoas muito competentes, 

comprometidas; cê vê pelas falas deles, pela inserção das UBS ... Eu vejo eles 

em tantas esferas que eu acho que o Fórum em Defesa da Vida é mais um 

espaço onde eles podem falar, desabafar, colocar o ponto de vista [...] 

(Entrevista – Fala 2 - Ângela) 

 Garantia da existência dos espaços de participação social instituídos no 

SUS -  

[...] (participante pergunta) há ideia de formar um conselho gestor paritário? 

[...]  insiste que o conselho deve ser paritário segundo documento SUS. Afirma 

ainda que deve haver o conselho do hospital; este deve ser paritário; e mais os 

representantes da comunidade devem ser escolhidos pela comunidade [...] (Ata 

– 2008)  

 Legitimidade por parte dos diferentes atores da saúde, atuantes na região.  

 

[...] esse ano ... houve uma chamada da secretária da saúde ... e aí nós (se 

referindo a Supervisão Técnica de Saúde) começamos participar mais 

intensivamente [...] (Entrevista – Fala 1- Zélia) 

 

 [...] há um envolvimento muito grande depois do Hospital M‟ Boi Mirim 

principalmente mais já, já havia anteriormente ... Há sempre a 

participação de pessoas da área da saúde [...] (Entrevista – Fala 5 - 

Jaci) 

 

  Desafios: 

 Maior participação da população local, com destaque para a 

juventude. 

“As lideranças estão cansando” (Anexo B4, nona atividade)  

[...]Jaci diz de sua participação no ato da caminhada, ao fazer a leitura de uma 

carta, quando sentiu que não deveria ser ela a leitora. Opina que deveria ter sido um 

jovem, mas que apesar de ter jovens, não os sentiu agregados. Afirma  que tem a 
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sensação que a presença do jovem é periódica, ou seja, podem contar com eles por um 

período [...](Anexo B4,, sexta atividade) 

  Contribuições para as questões de saúde no Jardim Ângela 

 Fazer percebida as interconexões entre as diversas áreas: O FDV 

estimula o diálogo e as articulações entre as diversas áreas, ao fazer isso 

busca mostrar que os problemas, assim como as possibilidades de 

solução permeiam as diversas áreas. 

[...]o desafio dela é enxugar gelo, porque na medida que ... a situação da violência é 

absolutamente dramática, a situação da moradia,  de saneamento básico são 

absolutamente dramáticos e a gente não vê ... luz no final do túnel como possibilidade 

de encaminhamento dessas questões ...  então, com mais equipamentos ela também não 

vai resolver o problema dela, porque ela sempre vai „tá correndo atrás da bola, por 

isso a importância de um Fórum em Defesa da Vida, pra poder mobilizar as pessoas 

pra mostrar essa ... correlação entre os fatores locais, aí a saúde não „tá sozinha, 

então, acho que assim, o buraco ele é muito grande e ele não é, o buraco da saúde não 

é só da saúde.  O buraco da saúde, ele também „tá presente ... e sobretudo nessas ... 

áreas que ... a gente tava citando [...](Entrevista – Fala 2 -Tupi)    

[...] as pessoas olham muito só para o umbigo e quando têm interesses próprios 

procuram o Fórum em Defesa da Vida.  Não tem uma visão ampla da vida, não 

... vê a inter-relação das coisas, e quando se discute saúde ou quando o 

secretário de saúde vem aqui, e ele tem uma reivindicação própria, vem para o 

fórum, mas não vem para o Fórum em Defesa da Vida quando se discute 

educação, por exemplo, ou quando se discute segurança, que tem uma relação 

tremenda com a saúde ... não têm essa intersetorialidade de visão na vida ... por 

isso que eu digo ... uns interesses ... próprios ... não têm uma visão ampla da 

saúde da região e não vê a questão que a segurança também é uma questão de 

saúde, que a alimentação é uma questão de saúde, que o meio ambiente é uma 

questão de saúde [...] (Entrevista – Fala 11 - Botucatu).  

 Fazer percebida a necessidade de ações intersetoriais: ao considerar as 

interconexões entre as áreas diversas, o contato de diferentes 

participantes, pertencentes aos diversos âmbitos, aponta para a 

necessidade de se conseguir trabalhar de forma intersetorial. 

[...] me parece que os representantes do (cita OS) ... participação deles, são 

muito ... setoriais, ou seja, eles falam das questões deles, basicamente ..., eles se 

mobilizam pouco com as questões da região, eles sempre olham de uma 
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maneira, do meu ponto de vista, muito enviesada ... olhando o seus próprios 

interesses, sem perceber que ... assim como você „tá falando da saúde numa 

dimensão ampla, a própria preocupação com a saúde deveria levá-los pra uma 

ação maior, para além da saúde ...[...] (Entrevista –Fala 3 - Tupi) 

 

4.7 Influências das ações do FDV para a organização da atenção à saúde no Jardim 

Ângela 

 

  

 Há o reconhecimento da necessidade de profissionais de saúde participarem nas 

atividades do FDV. Se percebe a valorização de experiência profissional anterior no 

campo da participação social. 

[...] assim como a gente tem ... essa carga horária pra cumprir, então, você não 

disponibiliza de muito tempo, quando a empresa... É uma coisa que o (cita OS) faz 

muito e os coordenadores também, eles abrem esse espaço pra você „tá indo nas 

reuniões, frequentando fóruns, seminários, e aí quando ela me pediu pra ir claro que 

pra mim foi bom também ... pra mim como profissional, como assistente social e como 

pessoa também [...] (Entrevista –Fala 2 - Riviera) 

 

[...] Eu já tenho um histórico anterior de participação social de atuação em órgãos de 

controle social... Já tinha sido conselheiro é de saúde da supervisão técnica de saúde 

do Campo Limpo; participei das conferências municipal, estadual e nacional de saúde; 

as anteriores ... Também tinha, tenho uma participação na Rede Nossa São Paulo que é 

uma rede de mobilização da sociedade para a melhoria ... cidade de São Paulo ...  e aí 

me inseri no Fórum em Devesa da Vida, foi mais tranquilo  [...]  como eu tinha essa 

inserção ... tenho mais experiência nesse, nesse lidar ... com os Conselhos, com os 

movimentos sociais, a comunidade em geral; eu sempre fui o vamos dizer assim ... o 

principal representante [...] (Entrevista – Fala 4 - Imbé) 

 

 Os profissionais de saúde indicam que suas motivações para participar do FDV 

estão ligadas ao vínculo profissional, mas também se percebem como cidadãos que 

possuem afinidades e desejam atuar em espaços de participação social. 

[...] então, eu me vejo tanto como cidadão que quer participar ... de uma ação popular 

importante, também é minha obrigação por trabalhar ... numa OS, representativa ... 

neste movimento ...  esta ação [...](Entrevista – Fala 2 -Vaz de Lima) 
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 4.8 A articulação entre o FDV e os espaços institucionalizados de participação 

social no SUS: as relações com a gestão da saúde e a comunidade  

 

O FDV é visto com uma prática de participação mais geral e ampla. Os 

conselheiros são percebidos atuando em diversos outros espaços de participação. É 

reconhecido seu comprometimento e empenho nas ações e são indicados como atores 

que também compõe o FDV e fazem uso do espaço. 

 [...] eles são conselheiros da saúde, então, eles ficam focados ali naquilo, então, 

assim... aquela parede rachou precisa concertar ...  nossa tá demorando muito, então, 

vamos atrás, então, você vai na supervisão, você vai na coordenadoria e aquele 

conselheiro articula ...e busca, ...no fórum é mais amplo, então, assim a gente vai olhar 

a parede, mas também vai olhar a localização, vai olhar se o ônibus tá indo lá, vai 

olhar quem tá ao redor, quem é que é atendido, qual é a população atendida naquele 

local ... têm uma visão mais ampla...não tem um foco só, não. A gente vai levantar essa 

pauta aqui da saúde, vamos chamar o secretário,... começa a surgir outros assuntos, 

então, eu acho que é bem diversificado, bem amplo [...] (Entrevista – Fala 3 - Riviera) 

 

 A inflexibilidade de horários e acesso a informação dos serviços, são apontadas 

como empecilhos para participar deste espaço. Os conselheiros são vistos como pessoas 

aptas a promover melhorias no atendimento, mas que não conseguem acessar as 

informações desejadas, este fato se tornou pauta no FDV. O FDV, então, é visto como 

um espaço mais plural, que possibilita mais contatos, mas também é um lugar em que o 

participante se sente mais à vontade para fazer suas cobranças. Apesar das limitações 

apontadas, há também a indicação de que o espaço de participação do conselho é 

importante.  

 

[...] algumas dificuldades, empecilhos em participar desses Conselhos; primeiro são os 

horários, alguns horários são inflexíveis e acho que o principal é quando você conversa 

com os próprios Conselheiros... Os Conselheiros de Saúde eles já passam para a gente 

é essa questão da manipulação das informações, é isso porque os Conselheiros eles 

querem, são pessoas aptas a melhorar o atendimento e as circunstâncias de 

atendimento a população, mas os próprios Conselheiros já nos passam “olha tem, 

então, ... essa situação a gente não tem acesso à informação”, aliás, em dezembro 

quando nós fizemos a primeira reunião com pauta de saúde, em dezembro de 2014, 

essa foi uma das principais reivindicações dos Conselheiros “nós não temos acesso às 

informações”, então, é, eu, por exemplo, eu penso „se os Conselheiros não têm acesso 

às informações, como eu vou chegar lá, vou solicitar?‟ ... diante os demais membros. E 
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aí eu vejo o fórum ... ele é mais plural tem mais contatos, é do que o próprio Conselho 

da UBS também da região, eu fico mais a vontade de cobrar no fórum do que cobrar no 

próprio Conselho, mas são espaços de participação importante [...] (Entrevista – Fala 

2 -Balneário) 

O espaço do conselho gestor é considerado como mais impositivo nas suas 

demandas; o espaço do FDV é apontado como mais tranquilo. A postura dos 

conselheiros torna este lugar um espaço difícil de trabalhar. A proximidade com o 

território da unidade é posta como fator para maior conhecimento das necessidades de 

comunidade. Por atuarem na mesma área, os conselheiros são vistos como atores que 

estão imersos na mesma complexidade dos problemas que a gestão.  

  

[...] o Conselho Gestor é bem mais difícil viu ..., ele é porque, assim, a gente tá tudo no 

mesmo barco e eles vêm com umas demandas, assim, muito difíceis do Conselho 

Gestor; eu acho que o fórum nesse sentido ele é mais amplo ... parece que ele tem um 

caminhar é que vai junto mesmo ... com a comunidade e o Conselho já está tendo esse 

movimento ... a gente teve uns momentos muito difícil do Conselho Gestor, 

principalmente ... um ano atrás „tava bem difícil, eu sinto que o Conselho Gestor ele é 

mais é objetivo nesse sentido de pedir as coisas ... e porque ele tá ali naquele local, 

naquela UBS, ele sabe o que a população precisa ... então, nesse sentido eles são mais 

aguerridos ... em termos de demanda. [...](Entrevista – Fala 2 -Zélia) 

 O conselho de saúde da região é visto como muito atuante e unido e há o 

entendimento que suas ações se estendem a todo o território. No entanto, há a percepção 

que quando temáticas da saúde são abordadas no FDV, as demandas chegam aos 

gestores da saúde de uma maneira mais direta do que em outros mecanismos de 

participação. Também é mencionado que o FDV pode contribuir para a articulação entre 

espaços institucionalizados de participação social na saúde e com outros setores.  

 

[...]Eu falo com muito orgulho do Conselho daqui do M´Boi Mirim, nós somos 

organizados ... nós somos um Conselho unido, nós discute ações e luta por ela ... Nós 

vamos além, nós cobramos e participamos e tem Conselho que ele tá lá pra ser status, 

eles num tá nem aí, entendeu? Ele não entendem, não procura entender e também não é 

interesse pra ele ... o Conselho é uma participação muito importante, uma coisa quando 

é atuante, é, tem que procurar ter o conhecimento ... pra procurar construir junto 

porque quando tem esse conhecimento se constrói muita coisa, porque tem uma força 

muito grande, desde que ele tem conhecimento do que é o conselho, mas nem todos têm 

esse conhecimento, agora eu volto a afirmar, eu falo com muito orgulho do meu 

Conselho que eu participo aqui da M´Boi Mirim a gente procura trabalhar junto, 
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procurar entender as coisas, uns com os outros, e fortalecer as nossas ações e cobrar 

pra todo nosso bairro ... Todo nosso território.[...](Entrevista – Fala 2 -Enseada)  

[...]ele traz as demandas da população, por equipamentos, por ... equipes de saúde, por 

.. prestação de serviços, ele traz ... um conjunto de informações e demandas que ... 

chegam aos gestores da saúde de uma maneira mais direta ... do que ... parece ser 

possível nos mecanismos que existem ...  como conselho, etc. Existe o conselho de 

saúde, existe o conselho nas UBSs, existe conselho no hospital, quer dizer, mas em 

alguma medida esses conselhos talvez ganhem mais ... articulação, ...  dentro do fórum 

... Com o fórum ajudando, o fórum estando presente em relação a isso, então, eu acho 

que acaba acontecendo isso, acaba tendo ... um conjunto de demandas, de necessidades 

que são apresentadas ... dentro do fórum ... tanto da educação, quanto da assistência, 

quanto da saúde [...](Entrevista – Fala 4 - Nakamura) 

 A pesar de ser visto como mais amplo, apontamento indicado em outras falas, há 

indagações quanto aos limites de discussão da área da saúde no FDV, assim como, há 

dúvidas sobre a compreensão dos participantes quanto ao que já há no sistema de saúde.  

[...] eu não sei se o fórum tem que trabalhar tudo da saúde ... acho que ele talvez ele 

tenha um pouco que conhecer um pouco mais ... talvez eu nem sei se é um 

desconhecimento ... é me pareceu, mas eu não sei, talvez seja ... por isso eu vou fazer  

essa apresentação da reforma psiquiátrica, que é uma política importante que tá dentro 

das diretrizes do SUS ... eu acho que talvez entender um pouquinho o que é a saúde que 

a gente é uma, eu acho que a gente tem uma estrutura já ... A gente tem muitos 

recursos, M‟ Boi a gente tá vendo, embora, a gente lutou muito, a gente conseguiu 

muito nos últimos quinze anos ... [...](Entrevista – Fala  3 - Zélia) 

 

 O FDV atua como um lugar de cobrança para as questões de saúde. O retorno 

dos atores da área da saúde para as cobranças é identificada como uma relação de 

vínculo existente e concretiza a ideia de que existe uma rede. 

 

[...] assim pra quem tá de fora eu acho que pensa, que assim, “ah, o Fórum em Defesa 

da Vida só fica falando ali daquelas coisas e depois tem a caminhada e pronto”, não, é 

uma coisa que eu achei muito bacana foi à cobrança ... da saúde, eles cobrando o 

secretário, e aí o secretário vem conversar,  dá uma devolutiva, vai faz alguma coisa, 

retorna. Eu achei muito bacana esse vínculo, porque a gente é solicitado que a gente 

trabalhe em rede o tempo todo, trabalhar em rede, trabalhar em rede, trabalhar em 

rede, e isso é rede [...](Entrevista – Fala 4 - Riviera) 

  

 É sabido da existência de outros espaços de participação em saúde no território, 

alinhados a diversas práticas e temas.  
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[...]tem também ... muitos mais movimentos na região do Ângela ... existem grupos que 

discute a saúde da mulher em diferentes lugares, tem grupos que se reúnem pra discutir 

saúde da mulher, é a gente tem pessoas discutindo a saúde da juventude, ...  

prevenção da gravidez na adolescência, isso aqui ainda é uma realidade muito grande, 

então ... as DSTs, trabalhar a questão do HIV, aids aqui, por exemplo, tem ... um grupo, 

tem uma organização social aqui nesse bairro também que discuti HIV, aids. Aí as 

discussões  temáticas da saúde, lá são constantes ... a prevenção tem muito também a 

que se discuti muito, tem grupos disso. É, não só aqui no nosso bairro, mas em outros, 

em outras. Hoje tem muita a questão da preocupação, por exemplo, das pessoas que 

reúnem em grupos, mas que fazem caminhadas que se preocupa  muito com esse lado 

de que eu preciso me cuidar,  a gente precisa se cuidar, pra quê? Pra ter uma vida 

melhor. A questão da alimentação, muitos grupos se reúnem pra discutir alimentação 

saudável, aliás, existem inclusive ... alguns grupos que produzem alimentação saudável, 

nasceu desses movimentos a produção da alimentação saudável, a saúde acho que tá 

presente em vários movimentos por aqui muitos, muitos, muitos mesmo. [...](Entrevista 

– Fala 6 - Jaci) 

 

[...] tem alguns espaços no território sim que trabalham, mas talvez a população não 

tenha tanto acesso ou não queira tanto participar, também tem isso [...] (Entrevista – 

Fala 3 - Ângela) 

 

 

4. 9. O Conceito de Saúde e a Intersetorialidade 

 

 

 A saúde é trabalhada a partir do entendimento que múltiplos fatores pertencentes 

a diversas áreas a envolve. A interconexão entre às áreas além de evidenciar a 

penetração de um mesmo tema em diversas áreas, também aponta a necessidade de 

trabalho em conjunto.    

[...] acho o perfil geral do Fórum em Defesa da Vida, olhar a saúde da população, que 

envolve questões de meio ambiente ... o ar que respiramos é importante para a saúde, 

acho que o trânsito que enfrentamos, a poluição que enfrentamos, acho que tudo 

envolve a saúde ... (Entrevista – Fala 12 -Botucatu) 

  

[...] numa perspectiva mais ampla, acho que saúde, assim como educação, assim como 

violência, são temas que se interpenetram ... eles, se a gente quiser em última instancia, 
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todos eles estão ... presentes nos campos alheios ... então, a gente ta trabalhando 

praticamente cultura e educação, mas a gente percebe que ... os cuidados do corpo, as 

preocupações de bem estar ... o como ... lidar com ... as doenças orgânicas, tudo isso tá 

diretamente relacionado ao bem estar ... dos jovens e dos moradores ... que por sua vez 

... são efeito ... também ... da formação que as pessoas tiveram, das possibilidades de 

educação, das possibilidades de moradia, da rede de relações sociais locais que elas ... 

possuem. Então, eu acho que a interconexão dos temas, eu acho que ela é fundamental, 

daí a possibilidade da gente ter ... o que discutir com pessoas que estão trabalhando em 

outras áreas ... de investigação ... como educação, saúde, ... segurança ... meio 

ambiente, etc. (Entrevista -Fala 4- Tupi) 

 

 Saúde é compreendida como qualidade de vida, estimulada por práticas de 

promoção à saúde, que estão desvinculadas dos equipamentos de saúde. Os 

equipamentos de saúde estão atrelados a idéia de cura e prevenção de doenças. Também 

há a percepção que alguns territórios conseguem promover mais saúde que outros e que 

especificamente o território do Jardim Ângela possui características ambientais 

importantes que devem ser melhor aproveitadas para desenvolver saúde. 

  

[...] quando a gente pensa em saúde a gente pensa em posto de saúde, em vacina e no 

hospital, mas eu prefiro ... pensar saúde é caminhada, é ginástica e ar puro para 

respirar, é questão de meio ambiente, saúde é levar os nossos idosos a caminhar, não é 

levar para o hospital, sabe? ... saúde é ter praças de ginásticas ao ar livre por aí, como 

tem em alguns lugares ... Eu fico mais preocupado com isso do que com o posto de 

saúde. O posto de saúde é ... para prevenir doenças e evitar parar de dor. Mas quando 

a gente pensa ... popularmente ... saúde ... eu acho que a gente tem que bater nesta 

ideia que saúde não é hospital, saúde não é posto de saúde.  O posto é posto de 

doenças, sabe? A gente vai ao hospital quando a gente tá doente, a gente vai, mas ... 

precisamos construir uma alimentação saudável ... ginástica, caminhadas ... ter um ar 

puro ...  E temos, queira ou não queira uma área privilegiada aqui ... pensando na 

represa de Guarapiranga, na área de mananciais, que tem que ser valorizada para a 

saúde. (Entrevista – Fala 13 - Botucatu)  

 

 A saúde também aparece como sendo socialmente determinada por questões de 

moradia, miséria e nutrição. 

 

[...] acho que a gente não olha ... as condições, por exemplo, de fome, miséria, moradia 

... a gente olha agora a questão de tuberculose que estão aumentando na região ... eu 

vejo totalmente relacionada com a questão de moradia, por exemplo, se anda por aí, 

quais são as condições que a grande maioria das casas têm pra você ter saúde? Eu 

estive em uma casa esses dias, uma senhora de idade morrendo na cama, numa parede 
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de tijolo não rebocado, caiu um pé de árvore enquanto eu estive na casa, água 

correndo pra dentro e pra fora. Quais são as condições de saúde numa casa desta? Só 

pode ter pneumonia, tuberculose ... as mais variadas doenças que apareçam, além dos 

bichos que passam aí dentro e etc, passam pela parede e quantos casos desses têm na 

região? [...](Entrevista – Fala 14 - Botucatu) 
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5. Discussão 

 

 

5.1. A participação social no FDV 

 

 

 A necessidade de participação social no Jardim Ângela decorre de uma série de 

iniqüidades que ganham maior notoriedade pela violência. Ao atuar pela superação 

desta, o FDV adquire ao longo de sua existência reconhecimento e credibilidade diante 

da comunidade, de grupos sociais e do Estado, refletida, por exemplo, através da 

participação de profissionais da saúde, educação, segurança, direitos humanos, 

academia, trabalhadores e gestores da saúde, dentre outros, como é possível observar no 

quadro 7 que mostra a vinculação dos participantes por seguimento e área de atuação. 

 Sobre esse assunto, Campos e Mashima
31

 apontam que a organização da 

sociedade civil no território da área de abrangência de uma UBS, em que 

desenvolveram um estudo, foi uma tentativa de minimizar as precariedades vividas 

pelos moradores e consideram que a participação é mais evidente nos espaços onde os 

serviços públicos não atendem às necessidades da população.  

 Entendendo que a “violência não é uma, é múltipla”
32

, sua atuação neste tema 

lhe conferiu legitimidade ante os diversos atores sociais e também a habilidade em 

promover articulações interinstitucionais ao perceber a importância destas, realiza 

encontros entre sociedade civil, poder público, terceiro setor e outras áreas, sendo assim, 

a heterogeneidade existente no FDV mostra sua aposta na tentativa do exercício de 

práticas intersetoriais, evidenciada nas falas de Tupi (Entrevista – Fala 3).  

 O FDV se apresenta como outra possibilidade de exercício da participação social 

em saúde, no território. Diferente dos espaços institucionalizados de participação social 

no SUS, ao inserir pautas de saúde nas suas discussões, ele consegue permear a rede de 

serviços da área, através, por exemplo, da divulgação de suas atividades nestes espaços, 
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e, simultaneamente, é composto por representantes dos equipamentos/serviços. De 

modo geral, esses representantes utilizam os encontros e atividades do FDV para se 

aproximar das necessidades da população, em outro ambiente, ou seja, fora dos espaços 

característicos da saúde, como as unidades de saúde e hospital e, em certa medida, a 

própria casa dos usuários. Imbé (Entrevista – Fala 2), profissional de saúde indica esta 

questão. 

  

O FDV pode ser caracterizado como um movimento social, na definição traçada 

por Gohn
33

 de que estes trazem uma diversidade de formas de mobilização, em ações 

coletivas que possibilitam a uma população se organizar por suas demandas, a partir das 

adversidades vivenciadas, e representando possibilidades de inovação sócio-cultural e 

fontes de experimentação social.  

 Ao inserir as questões de saúde nas suas pautas o FDV ganha contornos de um 

espaço de participação social não institucionalizado, sua importância é reconhecida não 

apenas por sua atuação nesta área, contudo, se faz importante destacar esta atuação, pois 

esta experiência contribui para que novas possibilidades de participação social em saúde 

sejam reconhecidas. A atuação do FDV mostra que é possível efetivar o princípio da 

participação da comunidade na saúde, parte da constituição brasileira
34

. Apesar da 

institucionalização dos conselhos e conferências serem conquistas importantes 

indicadas, como indicada nos estudos de Sá, Pereira, Souza e Carvalho
35

 e também 

Pessoto, Nascimento e Heimann
36

. Há também trabalhos que mencionam a necessidade 

de criação de outras possibilidades de participação no campo da saúde, conforme 

salientam Silva e Teixeira
37

 e Batista e Melho
38

. 

 Na perspectiva de participantes da pesquisa realizada por Longhi e Canton
11

a 

participação popular deve ser praticada também em outros espaços não 

institucionalizados. Mesmo não previstos na forma da Lei Federal nº. 8.142/90, estes 

espaços podem ser traduzidos como uma possibilidade de ampliação da participação 

comunitária na fiscalização, proposição e execução da política de saúde. Quintanilha, 

Sodré e Araujo ao abordarem o que denominam participação rizomática, pela 

possibilidade de ramificação, também defendem que a participação social em saúde não 

se restringe apenas às instâncias institucionalizadas. 
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 O estudo da participação, em seu sentido geral, não pode ser desvinculada das 

relações sociais, econômica e políticas
1
. Ainda que esse trabalho não tenha o objetivo de 

se aprofundar nessas questões, considera-se que o resultados da pesquisa possuem 

registros e informações que dizem de categorias comumente utilizadas para análise da 

participação como: identificar quem e como participa, objetivos da participação dos 

diversos atores, seus condicionantes, o papel das instâncias participativas, grau de 

reconhecimento e legitimidade dos diferentes participantes e influência do ambiente. A 

abordagem dessas categorias revelam características do interior do espaço de 

participação, que por sua vez explicitam a complexidade do exercício de participação. 

Algumas dessas categorias são expressas na fala de Nakamura (Entrevista – Fala 2 ). 

 No FDV são verificadas divergências de ideias e percepções que expõem 

desafios, limites e contradições, relacionadas à sua origem, ao perfil dos participantes e 

à forma de participar - incluindo os segmentos sociais de que são provenientes, as 

visões políticas que declaram, a filiação religiosa de alguns participantes, e também as 

relações de poder envolvidas no ato de participar, incluindo as relações desiguais de 

gênero. Na participação social do FDV, destaca-se também a proximidade com a 

academia e os equipamentos de saúde. Falas de Vaz de Lima, Jaci e Nakamura 

expressam a percepção dessas contradições, que possuem implicações diretas e indiretas 

para a atuação no campo da saúde, e que podem ser importantes para o grupo refletir  

sobre suas práticas.  

 A religião traz questões e contradições relevantes para este espaço de 

participação social em saúde, uma vez que o FDV e a SSM muitas vezes se confundem, 

que importantes membros são religiosos ou atuantes na SSM, e também que a própria 

história do FDV remonta a atos religiosos com vistas a lidar com a violência. A religião 

pode contribuir para a legitimidade do FDV, com destaque para alguns de seus 

membros, mas também pode circunscrever temas e até mesmo formas de atuação. As 

entrevistas e observações mostram que em alguns momentos a vinculação religiosa a 

uma atividade é questionada, tendo em vista tanto a estratégia das ações, como também 

sua finalidade. Um exemplo expressivo ocorreu nas indagações e dúvidas dos 

entrevistados quanto à possibilidade de o FDV trabalhar a questão do aborto, por 

exemplo.  
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5.2. O FDV e a Saúde no Jardim Ângela  

 

 Ao lidar com a violência, que chamava a atenção pelos altos índices de 

mortalidade por homicídio dos jovens em 1996
19

, fato que conferiu ao Jardim Ângela a 

marca de ser considerado o lugar mais violento do mundo pela ONU, o FDV 

possibilitou que as “forças vivas (Botucatu)” atuantes no território implicadas na 

“superação (Botucatu)” da violência escancarassem as mais diversas iniquidades e 

desenvolvessem estratégias para agir sobre elas. 

 Compreendendo que o objeto das práticas em saúde coletiva é o coletivo - 

constitutivamente heterogêneo - e que a heterogeneidade é determinada pelas 

características sociais, em que o processo saúde-doença do coletivo é o consequente 

produto da reprodução da vida social
29

, pode-se entender que a motivação de “superar” 

a violência constitui-se na principal necessidade de saúde do Jardim Ângela. 

  Apesar do reconhecimento de que houve redução nos índices de violência e 

melhorias das condições de vida do território, como se pode observar na fala de Jaci 

(Fala 3) e Amélia (Fala 5) o território ainda sofre com diversas iniquidades. Estas 

iniquidades são percebidas como fruto da ausência do Estado; no entanto, quando este 

se faz presente mesmo que de forma pontual, há a consideração de que sua atuação 

potencializa violências, seja através da morte de jovens pela polícia, ou pelo não 

reconhecimento das necessidades do território, segundo o olhar dos moradores.  Essa 

questão do não reconhecimento das necessidades e especificidades é evidenciada 

quando abordam o conhecimento das instâncias superiores do poder público central 

sobre o Jardim Ângela, em alusões feitas a respeito de decisões tomadas que, por vezes,  

mostram-se incoerentes com a realidade local.  

 Integrantes do FDV apontam que morar no território ou atuar em equipamentos 

instalados próximos à população atribuiriam maior capacidade de reconhecimento das 

necessidades a estes atores. Contudo, instâncias locais são vistas com pouca capacidade 

de intervenção, pois não detêm o poder de decisão. Por este motivo, os representantes 

da área da saúde atuantes no território, colocam-se próximos aos moradores ao cobrar as 

instâncias superiores. Balneário, ao afirmar que o FDV não é contra a Reforma 
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Psiquiátrica, mas que os recursos existentes não respondem às demandas da população, 

explicita os antagonismos existentes entre a percepção de quem sente a necessidade e do 

poder público, que se orienta nas diretrizes de seus programas e políticas.  

 Mesmo após ter adquirido legitimidade perante os diversos atores como afirma 

Tupi, o FDV continua na busca por garantir que este território seja reconhecido pelo 

Estado e também pela própria população. Nesta ótica, o reconhecimento não está ligado 

à ideia de adquirir status para o próprio FDV ou o fazer reconhecido por sua atuação, no 

sentido de angariar méritos. Mas, sim, pode-se perceber que o reconhecimento está 

ligado a fazer o Estado identificar este território como parte da cidade, direito 

historicamente negado, e admitir sua responsabilidade na permanência das iniquidades. 

Do mesmo modo, a população do Jardim Ângela também é convocada a identificar-se 

como pertencente ao território, a partir do entendimento que as iniquidades reveladas, 

por exemplo, na morte de um jovem, também diz de sua condição e da sua implicação 

enquanto cidadã. Essa identificação se estende ao sentimento de pertencimento em que 

os sujeitos partilhem co-responsabilidades e manifestem desejos de transformação 

fundadas em bases de solidariedade, justiça e equidade.  

 Assim como em pesquisa realizada por Campos e Mishima
31

, os participantes do 

FDV percebem que as necessidades de saúde são necessidades de reprodução social, 

expressas nas mais diversas áreas, e atribuem ao Estado a responsabilidade pela garantia 

de diversos serviços que provêm o bem estar social, isto é, “Os problemas e as 

necessidades de saúde são decorrentes das formas como os grupos se inserem na 

reprodução social.
 31

”. 

 Além de reconhecerem a necessidade da presença do Estado, o FDV afirma a 

necessidade de participação política. Fato também evidenciado no trabalho de Campos e 

Mishima
29

.  

 Ao trabalhar a saúde a partir da violência, a o FDV mostra-se alinhado ao um 

conceito de saúde amplo, expresso em práticas, que promovem articulações entre os 

diversos seguimentos da sociedade. Abordando diferentes pautas através da „escuta do 

território (Entrevista - Ângela)‟. Neste caso, o território é visto como um espaço em 

constante construção, resultante de uma dinâmica social em que há tensão dos sujeitos 

sociais postos na arena política. Essas tensões são permanentes, portanto, o território 
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nunca está acabado, mas, ao contrário, em constante construção e reconstrução. Este 

transcende a uma redução de superfície-solo e características geofísicas para firmar-se 

como um território de vida pulsante, de conflitos e de interesses diferenciados em jogo, 

de projetos e de sonhos. Ademais é um território político, econômico, cultural e 

epidemiológico
39

. 

 A promoção à saúde se refere ao reforço da participação comunitária e à 

responsabilidade múltipla pelos problemas e respostas possíveis
40

. Para além das 

contribuições aos serviços e à gestão de saúde, o FDV se configura como um espaço 

que promove saúde, por sua própria natureza enquanto um espaço de participação 

social, mas também pela contribuição na redução da violência. 

 “A ampla valorização do „conhecimento popular‟ e da participação social 

resultante a este conhecimento está na base da formulação conceitual da promoção da 

saúde.
 40

” 

 Apesar dessa visão ampliada sobre a saúde, no que diz respeito à sua 

determinação social, particularmente pela violência, e também na demanda que 

expressam por atividades de promoção à saúde, prevenção de doenças e articulações 

intersetoriais, e mesmo na construção de protocolos para que serviços de saúde lidem 

com a violência, é interessante notar que os participantes do FDV, quando interrogados 

sobre ações realizadas para a saúde lembram, principalmente, de equipamentos e 

serviços construídos no território. Essa percepção poderia denotar uma compreensão 

mais específica ou restrita de saúde, mas certamente está relacionada à busca de 

superação de iniquidades e do favorecimento de acesso a serviços que garantam direitos 

humanos e sociais, dentre eles a saúde. 
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6. Limites e potencialidades 

 

 

 O último período da residência é dividido entre as atividades de estágio prático e 

a elaboração do TCR. Considerou-se que o tempo consistiu no principal limitador para 

maior imersão no material empírico, o que impossibilitou a abordagem de algumas 

questões. Apesar do método empreendido ter sido adequado ao objetivo do estudo, a 

diversidade de instrumentos metodológicos para a produção de dados, neste tempo, 

aliada à novidade que representam para a residente em formação trouxeram a 

necessidade de revisão de forma e conteúdo desses dados produzidos, que ainda não 

foram possíveis, podendo ser realizadas futuramente. 

 No entanto, a pesquisa propiciou aprendizados significativos para a residente, a 

qual conseguiu percebeu a importância da participação social enquanto princípio 

fundamental para a melhoria da assistência em saúde de um território, mas também 

como campo de prática para profissionais da saúde. 

 Devido a pouca produções obre a participação social em espaços não 

institucionalizados de saúde, evidenciada na revisão de literatura realizada, este trabalho 

contribui para a discussão de novas possibilidades de participação social em saúde e 

aponta a importância de sua valorização e para o SUS.  

 

 Os resultados empíricos são ricos e podem contribuir para o FDV, para usuários, 

profissionais e gestores do SUS, bem como para a academia.  
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7. Conclusões 

 

 

 O FDV se afirma como um espaço de participação de caráter não 

institucionalizado no SUS, que propicia à população do Jardim Ângela e seu entorno, 

aos profissionais de saúde e gestores uma alternativa do exercício da participação social 

em saúde.  

 A atuação iniciada a partir da necessidade de “superar a violência”, legitimou-o 

e lhe conferiu reconhecimento ante aos diversos atores sociais; a experiência de trabalho 

com este tema configurou para este fórum a habilidade em articular a sociedade civil, o 

poder público, o terceiro setor e outras áreas; a condução da tarefa inicial de “superar a 

violência” demandou do FDV a abordagem de outras questões, principalmente 

relacionadas às iniquidades sociais, bem como a busca de direitos humanos e sociais, 

incluindo o direito e o acesso à saúde, dentre suas pautas. Tornou-se um espaço 

heterogêneo e plural nas formas de participação e práticas, assim como nas 

problemáticas tratadas, que através de suas mobilizações contribui com a promoção da 

saúde e fortalecimento de práticas intersetoriais no território.  

 As necessidades de saúde do Jardim Ângela são necessidades de reprodução 

social, expressas nas mais diversas áreas. É atribuída ao Estado a responsabilidade pela 

garantia de diversos serviços que assegurem o bem estar social, no entanto, também é 

imputada ao Estado, por sua ausência no território, a reprodução das iniqüidades 

existentes. Reivindicam que o Estado reconheça o Jardim Ângela como parte da cidade, 

garantindo-lhes seus direitos sociais, assim como as mobilizações buscam despertar na 

própria população o exercício de praticas de participação social, que, assim, 

transformam e ressignificam a relação com o território.  

 Ao final deste trabalho, pode-se verificar que a hipótese apresentada na 

introdução orientou os caminhos percorridos e se reflete nos conhecimentos produzidos. 

Os resultados e a discussão permitem afirmar que o objetivo geral e os objetivos 

específicos do estudo foram contemplados. Desse modo, a pesquisa pode contribuir com 

a discussão sobre outras possibilidades de participação social em saúde. 
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Dadas suas características de estudo de caso, possibilitou o conhecimento em 

profundidade sobre a atuação do FDV no campo da saúde, de forma que pode colaborar 

com o registro e a memória da atuação do FDV no campo da saúde, assim como ensejar 

diálogos sobre suas práticas nesta área. Outro atributo dos estudos de caso é favorecer a 

generalização, isto é, apresentar conhecimentos que podem interessar a pessoas e grupos 

acadêmicos que estudam o tema, bem como a outros processos, contextos e atores 

envolvidos com saúde, com participação social e com movimentos sociais.  

 No que se refere à academia, é possível afirmar que, como Trabalho de 

Conclusão de Residência, a pesquisa empreendida possibilitou aprendizados relevantes 

para a formação em pesquisa da residente, bem como construiu conhecimentos que 

podem contribuir para estudos na área de saúde coletiva e, especificamente, sobre a 

temática da participação social em saúde em espaços não institucionalizados no SUS. 

 No tocante ao SUS, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a 

valorização das diversas estratégias locais que efetivam o princípio constitucional da 

participação da comunidade. O trabalho também pode fornecer aos usuários, 

trabalhadores de saúde e gestores dados e discussões que poderão interessar para 

discussões das práticas atuais de participação social em saúde e poderão ampliar 

horizontes para novas práticas, mais democráticas. 
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8. ANEXOS A - RELATIVOS AO ITEM MÉTODO 

 

8.1. ANEXO A1 – QUADRO 1 

Quadro 1 –  Material Disponibilizado na Biblioteca Virtual em Saúde. 

N Resultado da Busca Tipo de Material 
Base de 

dados 

1 
Silva RCC,  Pedroso MC, Zucchi V et. al. Ouvidorias públicas de 

saúde: estudo de caso em ouvidoria municipal de saúde. 
Artigo LILACS 

2 
Ferreira Neto JL, Kind L, Resende MCC; Colen NS et. al. Processos 

da construção da Política  Nacional de Promoção da Saúde. 
Artigo LILACS 

3 
Carvalho RRP , Fortes  PAC, Garrafa V  et. al.  A saúde suplementar 

em pespectiva Bioética. 
Artigo LILACS 

4 
Costa NR , Lamarca  I. Os Governos FHC e Lula e a política para a 

força de trabalho civil do governo central Brasileiro. 
Artigo LILACS 

5 
Silvia BFS, Benito GAV. A voz de gestores municipais sobre o 

acesso à saúde nas práticas de gestão. 
Artigo LILACS 

6 
Zambon VD, Ogata MN. Controle social do Sistema Único de Saúde: 

o que pensam os conselheiros municipais de saúde. 
Artigo LILACS 

7 

Leite VR, Lima KC, Vasconcelos CM et. al. Financiamento, gasto 

público e gestão dos recursos em saúde: o cenário de um estado 

Brasileiro. 

Artigo LILACS 

8 

Barrios STG, Prochnow  AG, Ferla  AA, Brêtas  ACP et. al. 

Formação acadêmica e atuação profissional no contexto de um 

Colegiado de Gestão 

Regional. 

Artigo LILACS 

9 
Batista EC, Melo EM. A participação popular em Ipatinga (MG, 

Brasil): conquistas e desafios do setor de saúde. 
Artigo LILACS 

10 
Zambon VD, Ogata  MN. Configurações dos Conselhos Municipais 

de Saúde de uma região no Estado de São Paulo. 
Artigo LILACS 

11 
Silva JM, Caldeira AP. Modelo assistencial e indicadores de 

qualidade da assistência: percepção dos profissionais da atenção. 
Artigo LILACS 

12 

Cotta RMM, Cazal MM, Martins PC et. al. Conselho Municipal de 

Saúde: (re)pensando a lacuna entre o formato institucional e o espaço 

de 

participação social. 

Artigo LILACS 

13 

Landerdhal MC, Unfer B, Braun K, Skupien JD, et al. Resoluções do 

Conselho de Saúde: instrumento de controle social ou 

documento burocrático? 

Artigo LILACS 

14 
Jesus WLA, Teixeira CF. Planejamento estadual no SUS: o caso da 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. 
Artigo LILACS 

15 
Luzio CA, L'Abbate S. A atenção em Saúde Mental em municípios 

de pequeno e médio portes: ressonâncias da reforma psiquiátrica. 
Artigo LILACS 

16 

Oliveira DC, Sá CP, Gomes AMT, Ramos RS, Pereira NA, Santos 

WCR et. al. A política pública de saúde Brasileira: representação 

e memória social de profissionais. 

Artigo LILACS 

17 

Furtado JP, Campos RO. Participação, produção de conhecimento e 

pesquisa avaliativa: a inserção de diferentes atores em uma 

investigação em saúde 

mental. 

Artigo LILACS 

18 
Goulart  BF, Freitas MIF. A implicação de trabalhadores de 

ambulatórios municipais, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, na 
Artigo LILACS 

 reorganização de serviços preconizada pelo Sistema Único de Saúde.   
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19 
Bachilli RG, Scavassa AJ, Spiri WC et. al. A identidade do agente 

comunitário de saúde: uma abordagem fenomenológia. 
Artigo LILACS 

20 
Canabrava CM, Andrade EIG, JFA, Alves TA, Cherchiglia ML et. 

Al. Sistema Único de Saúde e o terceiro setor: caracterização de 
Artigo LILACS 

 
entidades, não hospitalares, que possuem serviços em atenção básica 

de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
Artigo LILACS 

21 
Valentim IVL, Kruel AJ. A importância da confiança interpessoal 

para a consolidação do Programa de Saúde da Família. 
Artigo LILACS 

22 
Castro MSM. Desigualdades Sociais no uso de internações 

hospitalates no Brasil: o que mudou entre 1998 e 2003. 
Artigo LILACS 

23 

Andrade RD, Mello DF. Organizações sociais e instituições 

governamentais: perspectivas de parceria na atenção à saúde da 

criança 

através dos voluntários e da pastoral da criança. 

Artigo LILACS 

24 

Freitas MB, Freitas CM. A vigilância da qualidade da água para 

consumo humano: desafios e perspectivas para o Sistema Único de 

Saúde 

Artigo LILACS 

25 

Silva HF, França Junior I. A contribuição de projetos políticos 

distintos na atenção básica à saúde: impactos político-sociais e a 

desconstrução do SUS. 

Artigo LILACS 

26 

Mazon LM, Mascarenhas LPG, Dallabrida VR et. al. Eficiência dos 

gastos públicos em saúde: desafio para municípios de Santa Catarina, 

Brasil. 

Artigo LILACS 

27 
Lucena RCB. Articulação entre o conselho consultivo da Anvisa e o 

conselho nacional de saúde: uma análise no período de 2000 a 2010. 
Artigo LILACS 

28 

Pontes AGV, Rigotto RM. Saúde do Trabalhador e saúde Ambiental 

potencialidades e desafios da articulação entre  universidade, SUS e 

movimentos 

sociais. 

Artigo LILACS 

29 
Silva RM, Andrade LOM. Coordenação dos cuidados em saúde no 

Brasil: o desafio federal de fortalecer a atenção primária a saúde. 
Artigo LILACS 

30 

Cesarino MB, Dibo MR, Ianni AMZ, Vicentini ME, Ferraz  AA, 

Chiaravalloti Neto F. et. al. A difícil interface controle de vetores - 

atenção básica: 

inserção dos agentes de controle de vetores da dengue junto as 

equipes de saúde das unidades básicas no  município de São José do 

Rio Preto/SP. 

Artigo LILACS 

31 

Vázquez ML, Silva MRF, Campos ES, Arruda IKG, Diniz AS, Veras 

IL, Pereira APC et. al. Participação social nos serviços de saúde: 

concepções 

dos usuários e líderes comunitários em dois municípios do Nordeste 

do Brasil. 

Artigo LILACS 

32 

Ramos RS, Gomes AMT, Oliveira DC et. al. Os princípios 

organizativos do Sistema de Saúde Brasileiro: um estudo do arcaboço 

teórico - jurídico 

a partir da teoria de representações sociais. 

Artigo 
BDENF - 

Enfermagem 

33 

Quintanilha BC, Sodré F, Dalbello AM et. al. Movimentos de 

resistência no Sistema Único de Saúde (SUS): a participação 

rizomática. 

Artigo LILACS 

34 
Ayach C, Moimaz SAS, Garbin CAS et. al. Auditoria no Sistema 

Único de Saúde: o papel do auditor no serviço odontológico. 
Artigo LILACS 

35 
Martins AM, Malamut BS. Análise do discurso da Política Nacional 

de Atenção Integral a Saúde do Homem. 
Artigo LILACS 

36 

Alves TC, Oliveira WF, Vasconcelos EM et. al. A visão de usuários. 

Familiares e profissionais a cerca do empoderamento em saúde 

mental. 

Artigo LILACS 

37 
Kilsztajn S, Camara MB, Carmo MSN et. al. Gasto privado com 

saúde por classes de renda. 
Artigo LILACS 
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38 Bodstein RCA. Atenção básica na agenda da saúde. Artigo LILACS 

39 
Coelho, JS. Construindo a participação social no SUS: um constante 

repensar em busca de equidade e transformação. 
Artigo LILACS 

40 

Martins ALX, Santos SMR. O exercício do controle social no 

Sistema Único de Saúde: a ótica do enfermeiro como membro do 

conselho 

local de saúde. 

Artigo LILACS 

41 
Cunha PF, Magajewski F. Gestão participativa e valorização dos 

trabalhadores: avanços no âmbito do SUS. 
Artigo LILACS 

42 

Andrade LOM, Moreira AEMM,Machado MMT, Silva MRF, 

Oliveira LC, Moura WVB, Góis CWL, Cavalcanti CGCS,  Ávila 

MMM, Araujo MFM, 

Silva LMS, Peixoto MGB, Arruda CAM, Silva ALF, Lins HM et. al. 

Gestão participativa no SUS e a integração ensino, serviço e 

comunidade: a 

experiência da Liga de Saúde da Família, Fortaleza, CE. 

Artigo LILACS 

43 
Pessoto UC, Nascimento PR, Heimann LS et. al. A gestäo semiplena 

e a participaçäo popular na administraçäo da saúde. 
Artigo LILACS 

44 
Longhi JC, Canton GAM. Reflexões sobre cidadania e os entraves 

para a participação popular no SUS. 
Artigo LILACS 

45 

Santos RS, Ribeiro EM, Santos FCS et. al. O problema 

administrativo na política de assentamentos do Brasil: o caso da 

fazenda Cascata na Bahia. 

Artigo LILACS 

46 

Junqueira V, Cortizo CT, Vieira, Nelson P, Santos APL, Santos FS, 

Lacaz  FAC et. al. O Pacto pela Saúde e a gestão da força de trabalho 

na Atenção 

Básica do SUS: um retrato da situação de alguns municípios no 

Estado de São Paulo. 

Artigo LILACS 

47 
Soratto J, Witt RR, Faria EM. Participação popular e controle social 

em saúde: desafios da Estratégia Saúde da Família. 
Artigo LILACS 

49 

Cotta RMM; Cazal MM; Rodrigues JFC; Gomes KO; Junqueira TS 

et. al. Controle social no Sistema único de saúde: subsídios para 

construção de 

competências dos conselheiros de saúde. 

Artigo LILACS 

50 

Ferreira MLSM, Cotta RMM, Lugarinho R, Oliveira MS et. al. 

Construção de espaço social unificado para formação de profissionais 

da saúde no 

contexto do Sistema Único de Saúde. 

Artigo LILACS 

51 
Fleury S, Ouverney ALM, Kronemberger TS, Zani FB et. al. 

Governança local no sistema descentralizado de saúde no Brasil. 
Artigo LILACS 

52 

Erdmann AL, Rodrigues ACRL, Koerich MS, Backes DS, Drago LC, 

Klock P et. al. O olhar dos estudantes sobre sua formação 

profissional para o 

Sistema Único de Saúde. 

Artigo LILACS 

53 

Santos E, Tovo MF, Bastos FA et. al. Capital Social e Sistema Único 

de Saúde (SUS) no Brasil. Silva TPC, Teixeira CFS. Significado 

político do 

Artigo 
LILACS-

Express 

54 
MobilizaSUS na Bahia nos óculos de Gramsci, pela lente da reforma 

sanitária brasileira. 
Artigo LILACS 

55 
Dias JCP. Problemas e possibilidades de participaçäo comunitária no 

controle das grandes endemias no Brasil. 
Artigo LILACS 

56 

Martins PC, Cotta RMM, Mendes FF, Francheschinni SCC, Priore 

SE, Dias G, Siqueira-Batista R et. al. Conselhos de saúde e a 

participação social 

no Brasil: matizes da utopia. 

Artigo LILACS 

57 
Bispo Júnior JP, Sampaio JJC. Participação social em saúde em áreas 

rurais do Nordeste do Brasil. 
Artigo LILACS 

58 Bussotti EA, Leão ER, Cristensen K, Ramos Filho LM, Belem TMU, Artigo LILACS - 
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Santos KJ et. al. Programa  educacional para unidades de terapia 

intensiva 

neonatais e pediátricas brasileiras. 

Express 

59 Brutscher VJ. Gestão, direito e participação no SUS. Artigo 
LILACS - 

Express 

60 
Langdon EJ, Diehl EE. Participação e autonomia nos espaços 

interculturais de Saúde Indígena: reflexões a partir do sul do Brasil. 
Artigo LILACS 

61 

Pestana CLS, Vargas LA, Cunha FTS. Contradições surgidas no 

Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde da Família de Vagem 

Grande, 

Município de Teresópolis-RJ. 

Artigo LILACS 

62 Abramovay R. Conselhos além dos limites. Artigo LILACS 

63 
Santos CCS, Bastos RL. Participação social: a construção da 

democracia na saúde brasileira. 
Artigo LILACS 

64 
Ribeiro FB, Nascimento MAA. Exercício de cidadania nos conselhos 

locais de saúde: a (re)significação do ser sujeito. 
Artigo LILACS 

65 
Moreira MB, Manfroi W. O papel da aprendizagem baseada em 

problemas nas mudanças no ensino médico no Brasil. 
Artigo LILACS 

66 
Almeida AB, Alves MS, Leite ICG et. al. Reflexões sobre os desafios 

da odontologia no sistema único de saúde. 
Artigo LILACS 

67 

Guizardi F, Pinheiro R, Mattos RA,Santana AD, Matta G, Gomes 

MCPA. Participação da comunidade em espaços públicos de saúde: 

uma análise da 

Conferências Nacionais de Saúde. 

Artigo LILACS 

68 
Erdmann AL, Backes DS, Klock P et. al. Discutindo o Significado de 

Cidadania a Partir dos Direitos dos Usuários da Saúde. 
Artigo LILACS 

69 

Carneiro FF, Tambellini AT,Silva JA, Búrigo AC, Sá WR, Viana FC, 

Bertolini VA. A saúde das populações do campo: das políticas 

oficiais às 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Artigo LILACS 

70 
Pinheiro R. Em defesa da vida: modelo do Sistema Único de Saúde 

de Volta Redonda. 
Artigo LILACS 

71 

Santos LLN, Sá CN, Pereira B, Souza MKB, Carvalho LS et. al. A 

(RES) significação da cidadania na construção do Estado e da 

sociedade 

brasileira. 

Artigo LILACS 

72 

Novaes HMD, Elias FTS. Uso da avaliação de tecnologias em saúde 

em processos de análise para incorporação de tecnologias no Sistema 

Único de 

Saúde no Ministério da Saúde. 

Artigo LILACS 

73 

Mitre SM, Andrade EIG, Cotta RMM et. al. O acolhimento e as 

transformações na práxis da reabilitação: um estudo dos Centros de 

Referência em Reabilitação da Rede do Sistema Único de Saúde em 

Belo Horizonte, MG, Brasil 

Artigo LILACS 

74 
Silva HP, Petramale CA, Elias FTS. Avanços e desafios da política 

nacional de gestão de tecnologias em saúde. 
Artigo LILACS 

75 
Araújo CEL, Pontes RJS. Constituição de sujeitos na gestão em 

saúde: avanços e desafios da experiência de Fortaleza (CE). 
Artigo LILACS 

76 
Silva CMC, Meneghim MC, Pereira AC, Mialhe FL et. al. Educação 

em saúde: uma reflexão histórica de suas práticas. 
Artigo LILACS 

77 

Gõttems LBD, Evangelista MSN, Pires MRGM, Silva AFM, Silva 

PA et. al. Trajetória da política de atenção básica à saúde no Distrito 

Federal, Brasil 

(1960 a 2007): análise a partir do marco teórico do neo-

institucionalismo histórico. 

Artigo LILACS 

78 
Santos NR. Política pública de saúde no Brasil: encruzilhada, buscas 

e escolhas de rumos. 
Artigo LILACS 
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79 

Benzaken AS, Galbán GE, Sardinha JCG, Pedrosa VL, Paiva V. 

Intervenção de base comunitária para a prevenção das DST/Aids na 

região amazônica 

Brasil. 

Artigo LILACS 

80 

Pagani R, Andrade LOM. Preceptoria de território, novas práticas e 

saberes na estratégia de educação permanente em saúde da família: o 

estudo do 

caso de Sobral, CE. 

Artigo LILACS 

81 

Silva EM, Nozawa MR,Freitas JLD. Formação de enfermeiros e a 

municipalização da saúde no Brasil: a importância das políticas e das 

práticas 

Artigo LILACS 

82 

Gomes AS, Klück MM, Fachel JMG, Riboldi J et. al. Fatores 

associados à mortalidade hospitalar na rede SUS do Rio Grande do 

Sul, em 2005: 

aplicação de modelo multinível. 

Artigo LILACS 

83 
Bedin DM, Scarparo HBK, Martinez HA, Matos IB et. al. Reflexões 

acerca da gestão em saúde em um município do sul do Brasil. 
Artigo 

CidSaúde - 

Cidades 

saudáveis 

84 

Coura Filho P. Participaçäo popular no controle da esquistossomose 

através do Sistema Unico de Saúde (SUS), modelo alternativo em 

Taquaraçu 

de Minas, (Minas Gerais, Brasil), entre 1985-1995: construçäo de um 

modelo alternativo. 

LILACS LILACS 

85 
Santos HS. Avaliação da rede de unidades básicas de saúde com foco 

na integralidade. 
Artigo LILACS 

86 
Costa FF, Garcia LMT, Nahas MV et. al.  A educação física no Brasil 

em transição: perspectivas para a promoção da atividade física. 
Artigo LILACS 

87 
Cesse EP, Medeiros Z, Menezes JA, Lessa F. Controle da filariose 

linfática no Brasil, 1951-2000. 
Artigo LILACS 

88 

Fernandes; Afra; Afra Suassuna Fernandes (org); Seclen; Juan; Juan 

Seclen (org) Experiências e desafios da atenção básica e saúde 

familiar: caso 

Brasil. 

Monografia 
ACV-

CRTAIDS 

89 

Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação de Informação, Educação e 

Comunicação. Incentivo à participaçäo popular e controle social no 

SUS: 

textos técnicos para conselheiros de saúde. 

Monografia 
Coleciona 

SUS 

90 

Organização Pan-Americana da Saúde. Inclusão dos cidadãos nas 

políticas de saúde: experiências brasileiras e européias.  Resultados: 

laboratório 

de inovação sobre inclusão de cidadãos na implementação das 

políticas de saúde. 

Monografia LILACS 

91 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde 

integral de adolescentes e jovens: orientações para a organização de 

serviços de 

saúde. 

Monografia 
ACV-

CRTAIDS 

92 

Brasil; Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Organização 

Pan-Americana da Saúde. Projeto saúde 2004: contribuição aos 

debates da 12 

conferência nacional de saúde. 

Monografia LILACS 

93 
Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema único de 

saúde. 
Monografia LILACS 

94 
Santos LL. Protocolo de intervenção do assistente social em uma UTI 

Geral. 
Tese 

SESSP-

CTDPROD 

95 
Carlos LBH. Divulgação de informação sobre serviços disponíveis na 

rede de atenção ao idoso no Município de Esteio RS. 
Tese 

Coleciona 

SUS 

96 
D'Avila MN. Idosas cidadãs: a participação social como produtora de 

subjetividade no projeto mulheres da paz. 
Tese 

Coleciona 

SUS 



77 
 

97 

Silva AS. O envolvimento do público no processo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde: experiências mundiais e proposições para sua 

ampliação 

no Brasil. 

Tese LILACS 

98 

Adachi LHC. Conhecendo os cuidadores do programa de apoio aos 

cuidadores de demência do Hospital Conceição e a sua participação 

no grupo 

de apoio. 

Tese 
Coleciona 

SUS 

99 

Fernandes GF. A 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal e as 

políticas públicas de saúde. Santos Júnior DP. Gestão participativa e 

a reestruturação 

da rede municipal de saúde em São Bernardo do Campo, SP, no 

período de 2009 a 2011. 

Tese 

LILACS 

 

100 

Santos Júnior DP. Gestão participativa e a reestruturação da rede 

municipal de saúde em São Bernardo do Campo, SP, no período de 

2009 a 2011. 

Tese LILACS 

101 
Freitas MW. O modo de pensar a educação permanente em Saúde em 

uma região da cidade de São Paulo. 
Tese LILACS 

102 

Gaspar AE. Gestão unificada do sistema único de saúde e do sistema 

único de assistência social em em Pindamonhangaba, São Paulo, 

Brasil, no 

período de 2005 a 2008. 

Tese LILACS 

103 
Correia NF. Educação popular e gestão participativa na saúde: 

instituindo espaços. 
Tese LILACS 

104 

Müller Neto, JS. A relação entre democracia, descentralização e 

políticas de saúde no Brasil: atualização do debate e estudo de caso 

em uma 

perspectiva comunicativa. 

Tese LILACS 

105 

Cavalcanti FOL. Democracia no SUS e na reforma sanitária é 

possível?: Um debate a partir da experiência da política nacional de 

educação 

permanente em saúde (janeiro de 2003 a julho de 2005). 

Tese LILACS 

106 

Ferreira NF. A política de educação permanente em saúde para 

Conselheiros e agentes sociais no estado de Mato Grosso (2004-

2006):  um estudo 

sobre seu processo decisório. 

Tese LILACS 

107 
Guizardi FL. Do controle social à gestão participativa: perspectivas 

pós-soberanas para a participação política no SUS. 
Tese LILACS 

108 

Silva LL. O acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde no 

município de Macaé a partir das representações sociais de seus 

usuários. 

Tese LILACS 

109 

Stanise VL. Avaliação do grau de institucionalização dos programas 

municipais de DST / HIV / AIDS na regional de saúde de Campinas 

– São Paulo, 

Brasil. 

Tese LILACS 

110 

Ramos RS. Análise do arcabouço teórico jurídico do Sistema Único 

de Saúde: representações sociais na construção dos princípios éticos-

organizativos. 

Tese LILACS 

111 
Silva SR. A representação social dos princípios do Sistema Único de 

Saúde pelos seus usuários. 
Tese LILACS 

112 

Dau DM. O desafio do diálogo: SUS e relações de trabalho no 

serviço público - avanços e limites da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do 

Sistema Único de Saúde. 

Tese 
SESSP-

CTDPROD 

113 
Scatena JHG. Avaliaçäo da descentralizaçäo da assistência à saúde 

no Estado de Mato Grosso. 
Tese LILACS 

114 
Maglio IC. A descentralizaçäo da gestäo ambiental no Brasil: o papel 

dos órgäos estaduais e as relaçöes com o poder local, 1990 -1999. 
Tese LILACS 
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115 
Gomes NCBN. Orientação sobre autoaplicação de insulina na 

Unidade Básica de Saúde Jardim Itú: relato de experiência. 
Tese 

Coleciona 

SUS 

116 
Kessler LL. Saúde e democracia: discursos e práticas de acolhimento 

em uma unidade de Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre. 
Tese 

Coleciona 

SUS 

117 

Pires GB. Participação política e práticas avaliativas: um estudo 

sobre as possibilidades de atuação dos usuários na tomada de decisão 

no SUS, caso de 

Macaé. 

Tese LILACS 

118 

Oliveira LC. As práticas de participação institucionalizadas e sua 

interface com a cultura política: um olhar sobre o cotidiano de um 

Conselho Municipal 

de Saúde no Nordeste brasileiro. 

Tese LILACS 

119 
Sophia DC. O Cebes e o movimento de reforma sanitária: história, 

política e saúde pública (Rio de Janeiro, 1970-1980). 
Tese 

HISA - 

História da 

saúde 

 

 

8.2. ANEXO A 2  

 

 Quadro 2 – Artigos lidos e incluídos. 

N Artigos Objeto Recorte Seleção 

 

1 

Zambon VD, Ogata MN. Controle social 

do Sistema Único de Saúde: o que pensam 

os conselheiros municipais de saúde. Rev. 

Bras. Enferm. 2013; 66, 6: 921 - 927. 

O controle social 

O controle social na 

perspectiva dos 

conselheiros 

Excluído 

2 

Batista EC, Melo EM. A participação 

popular em Ipatinga (MG, Brasil): 

conquistas e desafios do setor de saúde. 

Ciênc. saúde coletiva.2011; 16, 1: 337 - 

347. 

O discurso 

democrático e a 

prática 

participativa. 

O discurso democrático e a 

prática participativa 

implementada pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT) no 

município de 

Ipatinga (MG). 

Excluído 

3 

Landerdhal MC, Unfer B, Braun K, 

Skupien JD, et al. Resoluções do Conselho 

de Saúde:  instrumento de controle social 

ou documento burocrático? Ciênc. saúde 

coletiva. 2010; 15, 5: 2431 - 2436. 

O controle social 

em saúde 

realizado por um 

Conselho de 

Saúde. 

 

As resoluções registradas 

em atas de reuniões de um 

Conselho de Saúde, de 

forma a caracterizar o 

controle social em saúde 

realizado por esta instância. 

Excluído 
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4 

Andrade RD, Mello DF. Organizações 

sociais e instituições governa - mentais: 

perspectivas de parceria na atenção à saúde 

da criança através dos voluntários e da 

pastoral da criança. Rev. Esc. Enferm. 

USP. 2006; 40, 1: 93 - 97. 

 

Participação social 

e as articulações 

entre serviços 

governamentais e 

não-

governamentais na 

construção da 

consolidação do 

Sistema Único de 

Saúde. 

 

Participação social e as 

articulações entre serviços 

governamentais e não-

governamentais na 

construção da consolidação 

do Sistema Único de 

Saúde, destacando o papel 

dos voluntários e dos 

profissionais de saúde 

nesse processo. 

Excluído 

5 

Vásquez ML, Silva MRF, Campos ES, 

Arruda IKG, Diniz AS, Veras IL, Pereira 

APC, et al. Participação concepções dos 

usuários e líderes comunitários em dois 

municípios do social nos serviços de 

saúde: Nordeste do Brasil. Cad. Saúde 

Pública. 2003; 19, 2: 579 - 591. 

Os conceitos de 

participação social 

nos serviços de 

saúde de dois 

grupos de atores. 

 

Os conceitos de 

participação social nos 

serviços de saúde de dois 

grupos de atores e como 

estas concepções podem 

influir na implementação 

da política de participação 

em saúde no Brasil. 

Incluído 

6 

Quintanilha BC, Sodré F, Araujo MD, et. 

al. Movimento de resistência no Sistema 

Único de Saúde (SUS): a participação 

rizomática*. Interf. Comum. Saúde 

Educaç. 2013; 17, 46: 561 - 573. 

 

Manifestação da 

participação, para 

além das já 

instituídas 

Manifestação da 

participação, para além das 

já instituídas, que 

afirmamos serem 

movimentos de resistência, 

denomina dos de 

participação rizomática. 

Incluído 

7 

Pessoto UC, Nascimento PR, Heimann LS, 

et. al. A gestão semiplena e a participação 

popular na administração da saúde. Cad. 

Saúde Pública. 2001; 17, 1: 89 - 97 

. 

Operacional 

Básica 01/93 

 

O processo de 

descentralização suscitado 

pela vigência da Norma 

Operacional Básica 01/93. 

 

Excluído 

8 

Longhi JC, Caton GAM. Reflexões sobre 

cidadania e os entraves para a participação 

popular no SUS. Physis Rev. de Saúde 

Coletiva. 2011; 21, 1: 15 - 30. 

 

 

Contradições do 

conceito de 

cidadania e os 

consequentes 

entraves para a 

participação 

popular no - SUS. 

 

Contradições do conceito 

de cidadania encontradas 

em pesquisas realizadas 

junto a usuários de uma 

unidade de saúde da zona 

leste de São Paulo e os 

consequentes entraves para 

a participação popular no 

SUS.- 

Incluído 



80 
 

9 

Soratto J, Witt RR, Faria EM, et. al. 

Participação popular e controle social em 

saúde: desafios da Estratégia Saúde da 

Família. Physis Rev. de Saúde Coletiva. 

2010; 20, 4: 1227 - 1243. 

Processo de 

participação 

popular e controle 

social em saúde. 

Construir um processo de 

participação popular e 

controle social em saúde, 

no território de uma 

Estratégia Saúde da 

Família, na região sul do 

Estado de Santa Catarina. 

Incluído 

10 

Erdmann AL, Rodrigues ACRL, Koerich 

MS, Backes DS, Drago LC, Klock P, et. 

Al. O olhar dos estudantes sobre sua 

formação profissional para o Sistema 

Único de Saúde*. Acta Paul Enferm. 2009; 

22, 3: 288 - 294. 

 

Aspectos da 

formação de 

estudantes da área 

da saúde 

relacionados ao 

Sistema Único de 

Saúde(SUS) e 

participação 

popular. 

 

 

Aspectos da formação na 

área da saúde relacionados 

ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e participação 

popular e seu entendimento 

sobre a Carta dos Direitos 

dos Usuários da Saúde, 

discutido com os 

participantes da pesquisa 

supra-citada 

. 

Excluído 

11 

Silva TPC, Teixeira CFS. Significado 

político do MobilizaSUS na Bahia nos 

óculos de Gramsci, pela lente da reforma 

sanitária brasileira. Interface Comunicação 

Saúde Educação. 2014; 18, 2: 1283 - 1298. 

MobilizaSUS 

 

O significado político do 

MobilizaSUS 

 

Excluído 

12 

Dias JCP. Problemas e possibilidades de 

participação comunitária no controle das 

grandes endemias no Brasil. Cad. Saúde 

Pública. 1998; 14, 2: 19 - 37. 

 

Participação 

Comunitária 

 

 

PC no controle de 

endemias se impöe como 

exercício de cidadania e 

um grande teste para o 

Sistema Único de Saúde e 

para o país. 

 

Excluído 
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13 

 

Martins PC, Cotta RMM, Mendes FF, 

Franceschinni SCC, Priore SE, Dias G, 

Batista RS et. al. Conselhos de Saúde e a 

Participação Social no Brasil: Matizes da 

Utopia. Physis Rev. de Saúde 

Coletiva.2008; 18, 1: 105 - 121. 

 

 

 

Construção social 

da participação da 

sociedade civil no 

Sistema Único de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

O processo de criação dos 

conselhos de saúde no 

Brasil, descrevendo sua 

importância para uma 

efetiva participação da 

sociedade civil na tomada 

de decisão na área da 

saúde, refletindo sobre os 

matizes desta utopia; 

destaca os desafios 

encontrados e as 

possibilidades apresentadas 

para concretização desta 

ação; ressalta a 

possibilidade da - presença 

ativa dos sujeitos na 

construção do processo 

democrático no SUS e abre 

a discussão sobre a 

necessidade de 

empoderamento e 

libertação da população 

. 

Excluído 

14 

Bispo Júnior JP, Sampaio JJC. 

Participação social em saúde em áreas 

rurais do Nordeste do Brasil. Rev. Panam 

Salud Publica. 2008; 23, 6: 403 - 409. 

Participação social 

por meio dos 

Conselhos 

Municipais de 

Saúde (CMS). 

- 

 

A participação social por 

meio dos Conselhos 

Municipais de Saúde 

(CMS) em dois municípios 

de pequeno porte do 

Nordeste do Brasil. 

- 

Excluído 

15 

Brutscher VJ. Gestão, Direito e 

Participação no SUS. Rev. Brasileira de 

Ciênc. da Saúde. 2012; 16, 3: 401 - 410. 

Gestão, direito e 

participação no 

SUS 

Gestão, direito e 

participação no SUS, à luz 

do Estado Democrático de 

Direito 

. 

Excluído 

16 

Langdon EJ, Diehl EE. Participação e 

Autonomia nos Espaços Interculturais de 

Saúde Indígena: reflexões a partir do sul 

do Brasil. Saúde Soc.2007; 16, 2: 19 - 36. 

Modelo de atenção 

à saúde indígena 

com base 

em conceitos 

chave. 

Modelo de atenção à saúde 

indígena com base: atenção 

diferenciada, Agentes 

Indígenas de Saúde e 

participação e controle 

social. 

Excluído 
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17 

Santos CCS, Bastos RL. Participação 

Social: A Construção Da Democracia na 

Saúde Brasileira. Rev. Brasileira em 

Promoção da Saúde. 2011; 24, 3: 266 - 

273. 

Expressões 

"participação 

social" e "controle 

social". 

Expressões "participação 

social" e "controle social" 

relacionando com o 

processo de construção da 

democracia na saúde 

brasileira. - 

Incluído 

18 

Ribeiro FB, Nascimento MAA. Exercício 

de Cidadania nos conselhos Locais de 

Saúde: A (RE) Significação do "Ser 

Sujeito". Rev. Baiana de Saúde Pública. 

2011; 35, 1: 151 - 166. 

 

O 

sentido/significado 

da representação 

social dos sujeitos 

na construção 

desses Conselhos. 

 

O sentido/significado da 

representação social dos 

sujeitos na construção 

desses Conselhos, assim 

como discutir os entraves, 

as conquistas, e as 

possibilidades para a 

construção/efetivação dos 

CLS em defesa da saúde. 

Excluído 

19 

Guizard FL, Pinheiro R, Mattos RA, 

Santana AD, Matta G, Gomes MCPA et. 

al. Participação da Comunidade em 

Espaços Públicos de Saúde: uma Análise 

das Conferências Nacionais de Saúde. 

Physis Rev. Saúde Coletiva. 2004; 14, 1: 

15 - 39. 

 

As Conferências 

Nacionais de 

saúde e a trajetória 

dos argumentos 

relativos ao 

princípio 

constitucional de 

participação da 

comunidade no 

sistema. 

 

As Conferências Nacionais 

de saúde e a trajetória dos 

argumentos relativos ao 

princípio constitucional de 

participação da 

comunidade no sistema. 

- 

 

Incluído 

20 

Erdmann AL, Backes DS, Klock P, Koerich 

MS, Rodrigues ACRL, Drago LC et. al. 

Discutindo o Significado de Cidadania a 

partir dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

Rev. Enferm UERJ. 2008; 16, 4: 477 - 481. 

O significado de 

cidadania 

construído a partir 

da Carta dos 

Direitos dos 

Usuários da Saúde 

e do conceito de 

participação 

popular. 

 

O significado de cidadania 

construído a partir da Carta 

dos Direitos dos Usuários 

da Saúde e do conceito de 

participação popular. - 

 

Excluído 
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21 

Sá CN, Pereira B, Souza MKB, Carvalho 

LS et. al. A (RE) Significação da cidadania 

na construção do Estado e da sociedade 

Brasileira. Rev. Baiana de Saúde Pública. 

2007; 31, 2: 311 - 321. 

 

 

A construção dos 

valores e sentidos 

atribuídos à 

cidadania no 

processo de 

formação do 

Estado brasileiro. 

 

 

A construção dos valores e 

sentidos atribuídos à 

cidadania no processo de 

formação do Estado 

brasileiro parece-nos 

importante, pois 

acreditamos ser este um 

dos passos para a 

efetivação da participação 

popular e conseqüente 

consolidação do Sistema 

Único de Saúde. 

Excluído 

22 

Araújo CEL, Pontes RJS. Constituição de 

sujeitos na gestão em saúde: avanços e 

desafios da experiência de Fortaleza (CE). 

Ciênc. Saúde Coletiva. 2012; 17, 9: 2357 - 

2365. 

Possibilidades e 

limites da 

constituição de 

sujeitos na gestão 

em saúde. 

 

possibilidades e limites da 

constituição de sujeitos na 

gestão em saúde, a partir da 

experiência de Fortaleza no 

período de 2005 a 2008. 

Excluído 

23 

Santos NR. Políticas públicas de saúde no 

Brasil: encruzilhada, buscas e escolhas de 

rumos. Ciênc. Saúde Coletiva. 2008; 

13, 2: 2009 - 2018. 

Questões 

estruturais 

pendentes nos 

mais de dezessete 

anos da Lei 

Orgânica da 

Saúde, nos 

modelos de gestão 

do sistema e dos 

serviços, nos 

modelos de 

atenção à saúde e 

na participação 

democrática.- 

Questões estruturais 

pendentes nos mais de 

dezessete anos da Lei 

Orgânica da Saúde, nos 

modelos de gestão do 

sistema e dos serviços, nos 

modelos de atenção à saúde 

e na participação 

democrática, desvelando 

pressupostamente a 

encruzilhada. 

Excluído 

24 

Abramovar R. Conselhos além dos limites. 

Estudos Avançados. 2001; 15, 43: 121 - 

140. 

 

Conselhos. 
Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural. 
Excluído 

25 

Coelho JS. Construindo a Participação 

Social no SUS: um constante repensar em 

busca de equidade e transformação. Saúde 

Soc. 2012; 21, 1: 138 - 151. 

 

A normatização 

atual referente à 

participação 

popular. 

 

A normatização atual 

referente à participação 

popular, considerando seus 

avanços, mas explicitando 

também suas fragilidades, 

principalmente no que 

tange aos conselhos e 

conferências de saúde. 

Excluído 
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8.3. ANEXO A3 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

                                                                                
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA 

E ATENÇÃO PRIMÁRIA: ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Caracterização dos componentes:   

Sexo: F ( ) M ( ) Idade:________ Autodeclaração de cor/raça:___________________ 

Religião: 

Escolaridade: 

Profissão:  

Ocupação: 

É morador(a) do Distrito Administrativo do Jd. Ângela? Sim ( ) Não ( )  

Onde? 

QUESTÕES COMUNS 

1) Como conheceu o FDV?  

2) Há quanto tempo participa do FDV? 

3) Qual a motivação para participar do FDV e representação? (Individual ou instituição|coletivo, 

movimento social, outros). 

4) Você possui algum vínculo  com partido político? Se sim, qual? 

5) SE INDICADO COMO ATUANTE DESDE A FUNDAÇÃO DO FDV PERGUNTAR: 

5.1)  Como surgiu a ideia para criar o FDV? Por quê? 

5.2)  Era objetivo ser um encontro de representantes de grupos/entidades / movimentos 

sociais/coletivos/equipamentos públicos? 

5.3) Quando representantes dos serviços/equipamentos públicos começaram a frequentar o 

FDV (destacar introdução de representantes de equipamentos de saúde)? E como foi essa 

entrada? 

5.4) Participam pessoas que não estão vinculadas a grupos/entidades / movimentos 

sociais/coletivos/equipamentos públicos, ou seja, que participam individualmente? 

5.5) Quais pessoas você indicaria para eu realizar está entrevista e por quê? 
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8.4. ANEXO A 4 -ROTEIRO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro para análise de documentos 

 

Identificar em atas e controle de frequência quem participa dos encontros. Identificar 

frequencia e período. 

Identificar através dos registros impressos, digitados, gravados e/ou outros, os temas 

abordados e os encaminhamentos dados a cada questão. Destacando os referentes à saúde. 

Realizar leitura de documentos produzidos pelo FDV. Exemplo: Ação Civil Pública, 

levantamentos e/ou outros. 

Realizar leitura de entrevistas e reportagens que citam ou se referem diretamente ao FDV. 



86 
 

8.5. ANEXO A5– ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de Observação 

 

 

Data: 

Atividade Observada: 

Inicio:                                                                                           Término: 

Pauta: 

Participantes: 

Organização da atividade: 

Forma de condução da atividade: 

Pessoas que se destacam: 

Temas que são abordados: 

Encaminhamentos: 

Há registro? 
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8.6. ANEXO A6 – CONSENTIMENTO - FDV 
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8.7. ANEXO A7 - PROTOCOLO DE PESQUISA 
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8.8. ANEXO A 8 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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9. ANEXOS B - RELATIVOS AO ITEM RESULTADOS 

 

 

9.1 ANEXO B 1 - ENTREVISTAS
*
 

Entrevista I - Botucatu 

ENTREVISTADORA: - Eu tenho algumas perguntas que é um pouco bem é ((risos))... 

Óbvia, então, por exemplo, a sua idade? Quanto que o senhor... 

ENTREVISTADO: - Jovem aos setenta anos e pronto para o futuro. 

ENTREVISTADORA: - É... Como que o senhor se alto declara? A cor? 

ENTREVISTADO: - Irlandês, branco, raça ((risos)) vermelho, aliás... Não, branco, 

branco. Vermelho não é cor, mas sou mais, sou mais vermelho que... 

ENTREVISTADORA: - Religião? 

ENTREVISTADO: - Eu acho, me acho católico. 

ENTREVISTADORA: - Escolaridade? Escolaridade... 

ENTREVISTADO: - 3º grau. Terceiro nível. 

ENTREVISTADORA: - Ah, tá. Profissão? 

ENTREVISTADO: - Sacerdote.  

ENTREVISTADORA: - E ocupação? 

ENTREVISTADO: - Sacerdote. 

ENTREVISTADORA: - É..., o senhor mora... Aqui no Ângela mesmo. 

ENTREVISTADO: - Aqui mesmo.  

ENTREVISTADORA: - Aqui mesmo. 

ENTREVISTADO: - endereço... 

ENTREVISTADORA: - É... Como que o senhor começou a participar do Fórum em 

Defesa da Vida? 

                                                           
*
 As entrevistas, apresentadas neste anexo, foram transcritas na íntegra. Devido ao limite 

de tempo ainda não foi possível realizar uma revisão cuidadosa da forma dos discursos, 

ainda necessária para favorecer a compreensão e apreensão do material. Tomou-se o 

cuidado de verificar a substituição dos nomes dos entrevistados e participantes do FDV 

referidos por estes, conforme já descrito no item método, entretanto, é possível que 

tenha passado alguma incorreção, que será revista antes de publicação na biblioteca.  
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ENTREVISTADO: - ((risos)) Não comecei a participar, comecei criando, construindo. 

Foi criado comigo. Ahn, como ele começou? Ahn, o Fórum em defesa da Vida foi 

pensado em 96 quando a região do Jardim Ângela foi declarada a região mais violenta 

do mundo e envolvida nessas questões dos enterros e de velórios e de missas do sétimo 

dia como padre. Aí ten... Ten.. Precisávamos pensar num meio pela superação de 

tamanha violência na região e um desses meios foi o Fórum em Defesa da Vida. 

Juntando as forças vivas da região para juntar forças para levantar o grito da região 

contra tamanha violência. 

ENTREVISTADORA: - É... E aí, as, as pessoas que começaram a participar. De que 

lugares...? 

ENTREVISTADO: - As pessoas começaram a participar e ajudaram a criar o Fórum 

em Defesa da Vida, foi ahn, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Campo Limpo 

que funciona através de Capão Redondo, que tem o seu centro em Capão Redondo.  É, e 

aqui a paróquia que era mais os padres no início, padre E, e eu. E ahn, Articulando as 

forças vivas da região que eram as, os diretores das escolas, as, ahn, lideranças da 

sociedade, amigos de bairro, os políticos atuantes da região e acho que os comerciantes 

também da região, que estávamos, e quem estava preocupada com a questão da 

violência na região. E a partir daí marcamos a primeira Caminhada Pela Vida e Pela Paz 

até o cemitério São Luís onde estava sendo, isso que deu visibilidade ao fórum e daí que 

nasceu o Fórum em Defesa da Vida. 

ENTREVISTADORA: - Mas assim, já era uma intenção que fosse representante de 

lugares ou de movimentos ou dos...? 

ENTREVISTADO: - Sempre, as lideranças ali e para juntar as lideranças da região. Na 

área da saúde, na área de educação, na área das comunidades do bairro etc.. Associações 

de moradores, sociedades amigas de bairro. Essas lideranças que tinham visibilidade na 

região na época.  

ENTREVISTADORA: - E a saú.., O pessoal da saúde, ele começou a entrar nessa 

época já ou isso foi mudando? 

ENTREVISTADO: - Ahn, foi mudando porque a presença de saúde, ah, da área da 

saúde, postos de saúde eram mínimos na época. Em 1996, acho que só tinha o posto de 

saúde de Guavirutuba.  Se não me engano, sim era só o Guavirutuba. Para te dar uma, 

um dado exato, que eu lembro. Em 2002, em todo o distrito do Jardim Ângela só tinha 
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seis postos de saúde. Os seis, chamados hoje, Unidades Básica de Saúde, então, a saúde 

era abandonada.  

Nesta, em 96. Ah, onde que era o outro posto? Tinha o posto Jardim Souza, acho que o 

posto de Herculano.  

ENTREVISTADORA: - Nakamura também é um pouquinho, 82, por aí. 

ENTREVISTADO: - Sim, mas não era chamado ainda de posto de saúde, era outra 

coisa, acho que veio depois. Acho que na, ah, Kagohara e Alto do Riviera vieram 

depois, eles eram do Estado na época, mas vieram depois de 96 se não me engano. Não 

posso dizer exatamente como chamavam, mas, eu imagino que foi depois, mas não eram 

chamados postos, eram chamados..., outra coisa, ah,..., que eram bons, tanto faz.  

ENTREVISTADORA: - ((risos)) E, participam pessoas, agora ou durante o processo, 

que são pessoas da comunidade mesmo e não pertence a nenhum grupo ou não se 

identificam como pertencente a um grupo ou a uma instituição? 

ENTREVISTADO: - Olha; o Fórum em Defesa da Vida tem como objetivo de ser uma 

articulação de população, não faz distinção de raça, de cor, de religião ou de política. 

Sim, acho que tá aberto a todos.  E acho que nessa caminhada toda temos tido boas 

lideranças dos ah, dos mais variados grupos, mesmo assim, que realizado no local ... da 

reunião ser aqui da igreja católica, temos tidos judeus, rabinos, Assembléia de Deus, 

pastores, adventistas, budistas, igreja luterana. Os mais variados participantes; assim, e 

acho que isso é muito positivo de ter, e todos eles têm se sentido a vontade no fórum, 

assim. 

 Tivemos uma grande liderança do, que eu lembro agora, pastor M, tinha outro da igreja 

luterana, mas que deixou de participar porque foi transferido para Barueri, tinha ( ) 

fórum por muitos anos, judia. Ahn, tinha o pastor E da igreja Assembleia de Deus que 

faleceu. Ah, então é, diversas pessoas né, dos mais variáveis, assim, crenças e etc, mas 

que nos unia em torno de um objetivo que era construir a paz e superar a violência, que 

não tem barreiras.  

ENTREVISTADORA: - Sim, o senhor falou que em 96 tinham bem poucos postos, 

acho que seis só, e aí. Mas quando que foi, assim, que o senhor sentiu que o pessoal da 

saúde tava mais participante do espaço do Fórum em Defesa da Vida?  

ENTREVISTADO: Ahn, a partir de 2002, quando realizamos o que chamamos o 

Tribunal Popular, diante da situação da saúde e diante da situação da segurança da 

região porque como já falei a saúde na época tinha apenas três postos de saúde; éramos 
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a região com mais mortes, assim de violência, seja de bala, de acidente de moto, de 

modo especial em M‟ Boi Mirim, não tinha nem sequer um pronto socorro, não 

tínhamos muito menos um hospital. Ahn, e como falei apenas seis postos de saúde sem 

nenhum atendimento para... Pronto Socorro nem pensar, ah, os mais pertos eram o 

Hospital Campo Limpo ou os hospitais de Zona Sul de Santo Amaro. E naquela época 

já tinha iniciado antes disso um modelo de campanha para um hospital, um modelo de 

campanha para um Pronto Socorro, etc, e inclusive em 2002 realizamos uma 

assembléia, ahn, no atual local do Hospital M‟ Boi Mirim de umas 20 mil pessoas 

pedindo e abraçando o terreno onde é atualmente o hospital e é a partir daí que começou 

a área da saúde a se envolver. Acho que foi nessa época que veio o CEJAM para a 

região. E. J. ahn, era o secretário de saúde na época, no governo Marta que se envolveu 

nesta. E foi a época também da implantação do Sistema Único de Saúde, do SUS. A 

partir daí acho, o... A área da saúde até o hospital, administrado pelo Einstein, 

reconheceram a importância da comunidade no envolvimento com a área da saúde. 

ENTREVISTADORA: Mas é... toda essa mobilização foi toda, toda a partir do fórum, 

por exemplo, e não teve... Porque, por exemplo, a gente tem os Conselhos Gestor de 

saúde, têm as Conferências de saúde.  Não teve um, um, uma articulação do fórum com 

esse outro lugar de, de participação? 

ENTREVISTADO: - Isso não existia naquela época. 2002, ahn, os Conselhos, acho 

que não existia nenhum Conselho de saúde, não existia, não existia nada nesta área, 

assim, era a época da, da implantação. Acho que foi bem depois, eu nem sei que ano 

que começou o SUS. Você sabe ou não? 

ENTREVISTADORA: - Foi instituído na Constituição em 88... [ENTREVISTADO: 

Sim, mas...]. 

ENTREVISTADORA: - Mas, mas assim efetivamente foi um processo em São Paulo 

um pouco...  

ENTREVISTADO: - Sim, e aqui na periferia não tinha chegado, ahn. Eu acho o 

Conselho, ahn, a primeira vez que eu lembro, do Conselho de Saúde a nível, da cidade 

foi mais ou menos 2005. Que a primeira vez que eu na minha, na minha experiência 

nessas causas todas, a primeira vez que me confrontei com o Conselho de Saúde do 

município, foi no governo Vecina era o, era o secretario da saúde.  Então foi, isso, foi 

em 2004, 2005, foi... 2004 provavelmente, porque foi a nível... no governo Marta.  
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ENTREVISTADORA: E, quais... [ENTREVISTADO: Não eram atuantes, os 

Conselhos não tinham participação nenhuma nesta época.]  

ENTREVISTADORA: - E, e hoje as pessoas do Conselho frequentam o fórum? 

ENTREVISTADO: - Timidamente, algumas que eu soube de vez em quando. Ah, que 

eu questiono, ah, eu questiono porque isso acontece muito no Fórum em Defesa da 

Vida. Vêm pessoas. Porque o fórum é um processo, um processo que foi construído 

com muita luta. No mesmo tempo quando, ahn, tem muita gente e isso acontece muito 

no nosso país, no nosso querido Brasil. Ahn, as pessoas olham muito só para o umbigo e 

quando têm interesses próprios procuram o Fórum em Defesa da Vida.  Não tem uma 

visão ampla da vida, não, não vê a inter-relação das coisas, e quando se discute saúde ou 

quando o secretário de saúde vem aqui e ele tem uma reivindicação própria, vêm para o 

fórum, mas não vêm para o Fórum em Defesa da Vida. Quando se discute educação, por 

exemplo, ou quando se discute segurança, que tem uma relação tremenda com a saúde, 

então, não tem essa intersetorialidade de visão na vida. Ahn, por isso que eu digo um, 

um interesses, ahn, próprios. É, quando é com a saúde, quando o secretário da saúde 

veio aí, esses dias, encheu! Duzentas pessoas, mas cada um também querendo que o 

secretário visite o meu posto, para melhorar a, a ou atender o meu posto, para facilitar a 

minha vida. É, mas, não veio, é não tem uma visão ampla da saúde da região e não vê a 

questão que a segurança também é uma questão de saúde, que a alimentação é uma 

questão de saúde, que o meio ambiente é uma questão de saúde, então, falta essa visão 

mais ampla para nosso pessoal. Que é... Natural, mas não... é bom.  

ENTREVISTADORA: - O fórum ele tem esse, essa tradição... Ser um espaço muito 

aberto e muito diverso, né? Num lugar que.... 

ENTREVISTADO: - Sim. É amplo, é geral e irrestrito, assim, e olha toda questão da 

região, não olha só a questão de saúde ou de educação. De vez em quando, por exemplo, 

quando lutamos pelo hospital, lógico que a questão de hospital é de saúde, foi prioridade 

na época, quando ahn, durante a construção, dos debates e etc. Mas tem outros 

momentos que, ahn, o ECA, por exemplo, a questão de adolescente e jovem 

adolescente, é prioridade, tem outras épocas que a segurança é prioridade, ahn, tem uns 

momentos de prioridade, mas temos que ter a visão geral.  

ENTREVISTADORA: - E nesse caso qual que é a potencialidade que o senhor 

enxerga no fórum? Por exemplo, para trabalhar a questão da saúde específica, se a gente 



97 
 

for pensar, tem esse espaço do Conselho que é institucionalizado e tem as suas 

características e aqui tem outro perfil... 

ENTREVISTADO: - Sim, e acho que aí, aqui tem outro perfil geral, não é um espaço 

de olhar de direção pro outro, acho o perfil geral do Fórum em Defesa da Vida, olhar a 

saúde da população, que envolve questões de meio ambiente, que vejo importante o ar 

que respiramos é importante para a saúde, acho que o trânsito que enfrentamos, a 

poluição que enfrentamos, acho que tudo envolve a saúde. Então, acho que o Fórum em 

Defesa da Vida tem esse olhar generalizado e amplo. É, trazem as necessidades da 

população, e cada momento é um momento, como assim? De, de tentar analisar. Eu 

acho que o Fórum em Defesa da Vida não pode se bitolar, sabe? Não pode ter uma visão 

bitolada das coisas... 

ENTREVISTADORA: - Se o senhor fosse, assim, organizar, quais as principais pautas 

da saúde que entraram no fórum, quais que o senhor... ? 

ENTREVISTADO: - Olha, acho que a gente não olha, ahn, as condições, por exemplo, 

de fome, miséria, moradia, ahn, sabe? Que são todas questões, inclusive, a gente olha 

agora a questão de tuberculose que estão aumentando na região, ahn, eu vejo totalmente 

relacionada com a questão de moradia, por exemplo, se anda por aí, quais são as 

condições que a grande maioria das casas têm pra você ter saúde? Eu estive em uma 

casa esses dias, uma senhora de idade morrendo na cama, numa parede de tijolo não 

rebocado, caiu um pé de árvore enquanto eu estive na casa, água correndo pra dentro e 

pra fora. Quais são as condições de saúde numa casa desta? Só pode ter pneumonia, 

tuberculose, ahn, e as mais variadas doenças que apareçam, além dos bichos que passam 

aí dentro e etc, passam pela parede e quantos casos desses têm na região? Ahn, eu tô 

falando de um caso aqui, que testemunhei, mas isso, é... todo. Outro dia tive numa outra 

casa de dois cômodos, onde tinha um jovem que eu tava tentando tirar da... Das drogas, 

eu acho que estava entrando em surto, tinha 11 pessoas naquela casa, como que eles iam 

dormir a noite com um jovem dando socos, gritando e berrando e, e ameaçando todo 

mundo?  Então, quais condições de saúde mental que tem uma casa desta? E não 

consegui lugar para internar o jovem, ahn, é, são umas coisas que, ahn, infelizmente, 

acho que a saúde, quando se fala nisso, como você tem acompanhado ultimamente A. P, 

a saúde decide as coisas nos gabinetes do General Jardim, para um povo que vive na 

lama de Jardim Ângela e atualmente em discussão de fechar o hospital Nossa Senhora 

do Caminho com seus 130 leitos para saúde mental, é um pecado mortal, é absurdo, é 
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ridículo, é..., enquanto não abrem outros espaços, outras medidas.  Esta é a realidade 

que a gente vive.  

ENTREVISTADORA: - Ahn, quando eu falo saúde, é..., eu estou pensando não 

saúde... É mais próximo do que o senhor está dizendo. Não é a saúde restrita ao 

hospital, mas, é tudo isso mesmo e pensando na história do fórum quais as conquistas 

que o senhor acha que mais vêm contribuindo pra saúde da população? 

ENTREVISTADO: - Olha, ahn, completando o que você falou, ahn, eu acho, quando a 

gente pensa em saúde a gente pensa em posto de saúde, em vacina e em hospital, mas eu 

prefiro, eu pensar saúde, é caminhada, é ginástica e ar puro para respirar, é questão de 

meio ambiente, saúde é levar os nossos idosos a caminhar, não é levar para o hospital, 

sabe? Mas infelizmente eu tenho muito claro isso, saúde é ter praças de ginásticas ao ar 

livre por aí, como tem em alguns lugares e isso pra mim é, mas... Eu fico mais 

preocupado com isso do que com o posto de saúde. O posto de saúde é ahn, para 

prevenir doenças e evitar parar de doer. Mas quando a gente pensa na... Popularmente, 

ahn, saúde, ahn, eu acho que a gente tem que bater nesta idéia, que saúde não é hospital, 

saúde não é posto de saúde.  O posto é posto de doenças, sabe? A gente vai ao hospital 

quando a gente tá doente, a gente vai, mas, ahn, precisamos construir uma alimentação 

saudável, ahn, ginástica, caminhadas, ahn, ter um ar puro pra, pra.  E temos, queira ou 

não queira uma área privilegiada aqui, né, pensando na, na represa de Guarapiranga, na 

área de mananciais, que tem que ser valorizada para a saúde. Mas olhando o outro lado, 

acho que, quais conquistas? Acho que, tem tido as conquistas porque, mesmo assim, o 

próprio posto de saúde, temos duas grandes, que eu vejo, importantes na região, um que 

foi ontem a Caminha Pela Vida Pela Paz, para levantar a voz da região pela vida. Acho 

que é uma ação saudável, assim, tanto a caminhada quanto à celebração ao ar livre no 

cemitério de São Luis que temos construído lá com os anos o que chamamos a Praça da 

Esperança e temos outras que fazemos no fim de maio e início de junho em torno do dia 

mundial do meio ambiente que é dia 5 de junho para a Romaria das Águas com abraço 

da represa de Guarapiranga, são duas caminhadas e o abraço da represa de Guarapiranga 

de modo especial é para mostrar a população, a importância do, da represa de 

Guarapiranga, a importância pro meio ambiente, a importância de se preservar a área 

dos mananciais, agora outras coisas, acho que são legais, acho que a própria presença do 

hospital, porque acidentes, pronto socorros, acho que tudo isso para a saúde e o hospital 

de M‟ Boi Mirim,  ahn, a luta começou em 2002,  a luta começou muito antes, nos anos 
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90, mas é,  foi fortalecida em 2002, ahn, o hospital foi inaugurado em 2008, que foi uma 

grande conquista da população também, e foi através de muito empenho, sabe? 

Colocando milhares de pessoas nas ruas abraçando o terreno, outras coisas. 

ENTREVISTADORA: - O processo foi saudável, né ((risos)). 

ENTREVISTADO: Foi, foi saudável também.  

ENTREVISTADORA: - Quais as dificuldades que o senhor vê agora na atuação do 

fórum? Quais as barreiras que o fórum enfrenta pra trabalhar com todas essas pautas aí 

que... . 

ENTREVISTADO: - Olha, ahn, um pouco aquilo que eu acho que, ahn, não posso nem 

chamar assim ahn, eu não tô reclamando quando falo, ahn, não posso reclamar, acho 

que o fórum, manter o Fórum em Defesa da Vida que agora completa 20 anos e este foi 

a 20º caminhada que realizamos ontem, então, temos mais que louvar e agradecer 

porque acho que manter uma luta, um grupo, unido e caminhando por 20 anos não é 

brincadeira. No mesmo tempo a gente tem que reconhecer, acho que, ahn, tem muita 

gente que participa do fórum por, como falei antes, por meus interesses, quando é, por 

meu emprego, minha área da saúde ou se vão fechar o meu posto aí eu morro de medo 

que... e o que, que eu vou fazer, então, algumas coisas que a gente pode dizer 

interesseiras.  Do outro lado, assim, ahn, eu acho que vivemos num mundo cada vez 

mais individualista, ahn, não sei se o motivo desse, são celulares ou whatsap‟s ou os 

facebook‟s. Cada um resolve os seus problemas agora através da, do internet, através da 

mídia... E estamos perdendo, ah, o costume de debater e... Ahn, o que eu vejo também 

no fórum, talvez, é muito centralizado, centralizado demais talvez na minha pessoa, que 

acho que não é bom, acho que tanto as caminhadas e os eventos, quanto o próprio 

fórum, ahn, é muito, é... Centralizado na minha pessoa como liderança, que não é bom, 

ahn, por mais que temos feito de partilhar, acho que e muita gente tem passado pelo 

fórum, acho que praticamente o único que tá no fórum deste o início sou eu, então, é... 

aí é, ah, é reconhecível, mas não é aceitável, fica muito, ahn,  numa pessoa só, sabe, 

faltou, acho que por mais que procuramos construir o conjunto e a partilha, ahn, volta 

pra uma pessoa o que não é bom. No mesmo tempo eu sei que tem as pessoas que 

aguentam, que, toda a história, histórias, querem um nome a onde pendurar o cabide de 

camisa ((risos)), mas que eu não concordo com isso.  
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ENTREVISTADORA: - O senhor acha que o fato do o senhor ser padre, ter essa, o 

histórico em fim, de atuação no, no território, ele influência no, no cotidiano do que 

acontece no fórum?  

ENTREVISTADO: - Influência, influência e é como, como falei, é... Aceitável, mas 

não é certo, sabe, da para entender, da pra compreender, é, ah, talvez a minha liderança 

que se tornou forte com os anos de experiência, é difícil, ah... não da pra debater em pé 

de igualdade ((risos)), assim, também tem um lado, acho que são 20 anos de Fórum em 

Defesa da Vida e eu também já tenho acumulado as malandragens, ((risos)) sei muito 

bem enrolar as pessoas, ((risos)). Não é verdade, a gente aprende.  Não dá pra comparar 

alguém iniciando na universidade com alguém que tem 28 anos de experiência ou 46 

anos como padre na periferia, ah, também não da pra colocar no pé de igualdade, mas 

acho um tem que ajudar o outro, uma mão lava a outra. 

ENTREVISTADORA: - E pensando na questão, por exemplo, o fórum ele sempre foi 

realizado aqui na... Sede da paróquia? 

ENTREVISTADO: - Foi sempre foi. Por causa, não, não por ser assim da paróquia, 

mas é por causa da acessibilidade e o conhecimento que, que tenho, que estamos em 

contato, estamos encostados na avenida e tem espaços para as reuniões, para os grupos 

etc. E o fórum acabou apropriando-se do espaço.  

ENTREVISTADORA: - E a gente vê, é... Esse lugar que é tão, todo mundo junto e 

misturado né, pessoas com visões tão diferentes, o que tem de comum do seu ponto de 

vista?  

ENTREVISTADO: - Acho que o que tem de comum, acho que é a, a preocupação com 

a vida, a preocupação com a paz, a preocupação de melhorar as coisas e de querer 

caminhar adiante. Eu acho que, ah, tem os mais variados como se tem antes, ah, tem 

atoas, ateus e as mais variadas religiões e graças a Deus foi construído, graças a todas 

essas pessoas, foi construída aqui na paróquia, aqui na casa, um espírito de abertura, de 

acolhimento e cada um deles se sente em casa, acho que eles se sentem a vontade de 

colocar as suas opiniões e, e propostas, etc. Acho que esta liberdade e abertura para as 

ideias.  

ENTREVISTADORA: - Mas e como que é lidar com essas ideias diferentes, assim, 

tem sido tranquilo ou teve momentos que isso é mais fácil ou mais difícil?  

ENTREVISTADO: - Olha, eu diria que tem sido muito tranquilo, acho que porque, 

acho que aprendemos a respeitar a diversidade, a respeitar as diferenças e buscamos 
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juntos  e a grande maioria das decisões  são tomadas não por votação, mas por consenso 

e até agora tem dado certo. Nunca tivemos rachas, coisa assim, lógico que temos as 

diferenças, temos as... umas brigas boas, mas sempre chegamos ao consenso.  

ENTREVISTADORA: - Tem algum grupo que se destaca no fórum, que tem alguma 

característica que o senhor acha importante?  

ENTREVISTADO: Ahn, não, acho que tem sido assim, o fórum tem sido, tem 

caminhado no consenso geral. Tinha uma época que tinha um grupo de jovens que 

estava querendo se sobrepor, mas que não é bom, mas abandonaram, sabe, acho que tão 

querendo um grupo novo, mas que, ahn, não conheciam o passado de caminhadas do 

fórum e queriam, tentaram, ahn, se sobrepor, algumas coisas, mas, sabe, como em toda 

casa, não da pra entrar numa casa hoje e querer mandar tudo amanhã, sabe, tem que 

tomar conhecimento e cada, acho que cada lugar tem a sua experiência seu aprendizado.  

ENTREVISTADORA: - É, é que aí eu moro na região, né, eu participava da igreja 

Nossa Senhora Aparecida e por esse vínculo do fórum com, com a paróquia, né, muitos, 

né, eu conheço, que são pessoas da comunidade mesmo, que participam do fórum, mais 

que também tem uma atuação na igreja em si. No período que teve a divisão das 

paróquias e aí vieram pessoas com novas ideias, isso interferiu de alguma forma na 

atuação do fórum?  

ENTREVISTADO: Ahn,  acredito que não, porque acho que a paróquia, a paróquia 

não influenciou. Influenciou talvez em outras coisas, porque, ahn, limitou a minha, a 

minha influencia, sabe? A diminuição da paróquia limitou a minha e do E, a influência 

nossa nas... Comunidades, portanto, por exemplo, hoje mesmo eu tava falando, ahn, 

comentário, ah eu não vi ninguém do Planalto, não vi ninguém do Kagohara, não vi 

ninguém de, de Alto de Riviera, de Nakamura, enquanto, né... Enquanto até dez anos há 

trás na saída do fórum tava cheio de gente de Nakamura, de Raniere, de... Alto de 

Riviera, de Kagohara, de Planalto,  de todos esses lugares, que hoje, é, é mas nesses 

eventos da caminhada para São Luís, de caminhada da Romaria das Águas, que essas 

pessoas, porque o... Quando atinge a população, porque a população... Acho que como 

nas missas, nas... Nos contatos, tem que motivar e se não motiva, é... Aí eu acredito que  

nenhum aviso da caminhada é passado nessas igrejas por aí a fora.  Olha, a gente 

trabalhou tanto, então falta, é, atingir nesse sentido, mas no dia a dia do fórum acho que 

não, mas nas mobilizações enfraqueceu, porque entrou outra mentalidade, outra visão, 

outra cabeça e que é de ficar quieto e não fazer nada...  
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ENTREVISTADORA: - É, quais que são os desafios que o senhor acha, agora do 

fórum?  

ENTREVISTADO: - Os desafios continuam os mesmos, de desafiar... Superar a 

violência... Acho que não podemos relaxar porque ainda temos muito, acho que é um, 

para mim o grande desafio é, é construir uma nova segurança, a mesma que primeira 

ação do Fórum em Defesa da Vida foi a questão do policiamento comunitário, mas 20 

anos depois não conseguimos, ahn, implantar uma segurança de confiança para o povo, 

que ainda hoje o povo tem mais medo da polícia que de ladrão e ahn, tive, temos esses 

fatos lamentáveis da violência  policial, como lembrei  ontem  mesmo, na... na 

caminhada, acho que, daqueles que deveriam nos dar segurança, estão tirando as vidas e 

quem dá direito a alguém dizer não tinha passagem ou tava envolvido, a dar tiro e 

matar? Então, mudar esta mentalidade e acho que mudar a polícia que temos que... Tem 

que ser mudado. Eu já aprendi a dizer que tem que melhorar a polícia, melhorar, não 

melhora nunca, já, já fizemos tanto e não melhora, tem que mudar pra de avesso. 

ENTREVISTADORA: - O que o senhor acha da presença dos pesquisadores no 

fórum?  

ENTREVISTADO: - Olha, acho que o fórum tem que ser um espaço para acolher e 

incentivar a todos os mais diversos... Acho que os pesquisadores... Acho que têm a sua 

contribuição, acho que o seu trabalho e eu acho que a gente tem que aprender com essas 

outras experiências, eu acho que é bom, é importante e que o fórum tem mais que 

apoiar.  

ENTREVISTADORA: - E como eles têm contribuído, assim, ao longo do, do 

processo?  

ENTREVISTADO: - Olha, acho que pesquisadores são mais, acho que, dados, 

números. Acho que é nós temos que ter cada vez mais, ahn, a coisa, não podemos ficar 

no achismo, eu acho que foi 25 assassinatos, mas é, eu quero o número, foi 23, 22 ou 

32, sabe? Eu acho que os pesquisadores, quantos que morreram no hospital M‟ Boi 

Mirim? Quantos que, ahn, chegaram mortos no hospital? Quantos foram vitimas de 

bala? Quantos foram... Eu acho que são dados importantes que nos ajudam a projetar o 

futuro que queremos construir.  

ENTREVISTADO: - É, pra entender a historia do fórum, assim, olhar mais com os 

olhares diferentes de outras pessoas, quais pessoas o senhor acha que seria importante 
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eu conversar? Pensando que o meu recorte ele é pensar a saúde, mas a saúde nesse 

sentido mesmo, todas as temáticas que estão aí, elas influenciam.  

ENTREVISTADO: - Eu acho que o próprio pessoal do Hospital M‟ Boi Mirim, o 

próprio pessoal, o Doutor M, por exemplo, que é novo na região, que participa no grupo 

dos pesquisadores, acho que tem o olhar do CEJAM. E que atua na região há muito 

tempo, acho nessa região, ( ) tem a S. que ahn, foi, acho que, não sei se é, nem lembro 

mais, diretora do posto de saúde de Souza... Acho que têm pessoas assim, ligadas à 

saúde que participam, e tem um pessoal do CAPS, tem a S do... CAPS, do... desculpe do 

CEJAM, tem a D do CEJAM, do CAPS. A, D do CEJAM; Ahn, acho que tem diversas 

pessoas aí que tem contribuições, olhares mais olhado na área da saúde, que participam 

muito no fórum também.  

ENTREVISTADORA: - Em uma das reuniões que eu participei do fórum teve uma 

pessoa que falou, acho, não sei se foi exatamente em 96, que um grupo se reuniu e foi 

no cemitério São Luís, ver quantas pessoas eram enterradas ...e um pouco... levantar 

isso. O senhor se recorda disso?  

ENTREVISTADO: Ah, ((tosse)) ahn, eu não sei se foi em 96, ou... eu acho que foi um 

pouco mais tarde, mas pode, em 98 talvez, que tinha, eram em torno de 35 pessoas por 

semana, enterrados no cemitério de São Luís e a grande maioria, eu não me lembro dos 

números exatos agora, quase 80% eram assassinatos, tínhamos, ahn, tínhamos umas 

estatísticas dessas. Ahn, porque o São Luís era o lugar de enterrar tanto vitimas da 

violência, quanto os violentos. Eu lembro de umas pesquisas, dessas antigas, eu tenho 

na minha cabeça 35 por semana e 80% vitimas de violência.  

ENTREVISTADORA: - O nome Fórum em Defesa da Vida foi um, uma criação do 

senhor ou foi inspirado em algum outro espaço que já existia, porque andando eu vi que 

outras pessoas também fazem Fórum em Defesa da Vida, mas eu não sei se ele tem uma 

origem comum.  
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ENTREVISTADO: Acho ahn, acho que nós fomos um dos primeiros, mas foi 

pensado entre nós, eu lembro tinha um padre N, de  CDHEP e falou, não, vamos 

criar um fórum,  ele falou vamos criar,  porque fórum, é, é, estava começando, 

vamos criar um fórum, vamos chamar de que? Eu lembro que eu defendi, porque 

ainda, ainda em 2000, não, em 83 nós fizemos uma caminhada e lançamos um 

documento. Você não se lembra disso, porque não tinha nem nascido... Ahn, 

[ENTREVISTADORA: É, eu não tinha nem nascido.] 

ENTREVISTADO: - O cabo Bruno, já escutou a história de cabo Bruno? 

ENTREVISTADORA: - Já.  

ENTREVISTADO: - Já, então, o cabo Bruno atuava nesta região e os assassinatos 

entre os jovens eram cruéis. E da igreja São José Operário, lá debaixo, até Nossa 

Senhora do Carmo, fizemos uma caminhada em defesa da vida, do povo de Capão 

Redondo, né. Eu estava em Embu das Artes, não estava, mas era tudo uma... Aí 

Santo Eduardo, Dom José, Capão Redondo, era tudo uma coisa só. E eu sei que a 

caminhada foi chamada Caminhada em Defesa da Vida, e aí, ahn, o fórum, é não... 

Houve nem briga, foi... Tranquilo. Então, Fórum em Defesa da Vida pela Superação 

da Violência, mas depois tiramos pela superação, deixa, resumimos para Fórum em 

Defesa da Vida. É e a partir daí começamos, começou a surgir em diversas áreas 

tipo filiais, tem em parelheiros, tem na zona norte, tem diversos lugares assim, 

copiaram o Fórum em Defesa da Vida. Mas têm outros também que roubaram tudo 

bem, ahn, que estão brigando aí, ahn, eu, não me... Interprete mal, mas eu também 

sou contra o aborto e não aceito o aborto. Do mesmo tempo reconheço o 

desespero, ninguém faz o aborto porque quer, então, eu digo, mas tem pessoas 

acho que exageradas, ahn, na defesa  do aborto usando o nome Em Defesa da Vida, 

que ( ) .... 

ENTREVISTADORA: - E essas pautas mais polêmicas, assim, por exemplo, a questão 

do aborto, é da legalização ou não, é... Faz parte do dia a dia do Fórum em Defesa da 

Vida, das reuniões?   

ENTREVISTADO: - Dificilmente. Eu ah, acho que não, o Fórum em Defesa da Vida 

não é espaço para isso, eu evito, eu evito, só que eu não mando, uma coisa é o fórum, a 

pauta do fórum é levantada em todo lugar, ah, não. Acho que nosso olhar é pouco, ahn, 

bem diferente assim, não entramos nessas questões. Sim, não vou dizer... Acho que 

http://cdhep.org.br/
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tem... Cada área tem a sua área de competência. Assim, não entramos, porque mais, 

pela, pela, ahn, acho que nosso objetivo é a paz, a vida e a paz. E assim, as coisas. ( ) 

ENTREVISTADORA: - E como o Fórum Social Sul, porque acompanhando as 

reuniões, por exemplo, as pautas e a executiva do Fórum em Defesa da Vida foram pra 

organizar reuniões do Fórum Social Sul, é ele é uma parte do Fórum em Defesa da 

Vida, como que o senhor... 

ENTREVISTADO: - Não, isso aconteceu este ano e aconteceu esse ano enquanto eu 

tava viajando. É, ahn, o Fórum Social Sul é muito mais amplo que o Fórum em Defesa 

da Vida, mas tudo bem foi uma coisa que... Isso aconteceu porque, a gente tinha 

construído, antes de eu viajar, mas acho que era muita gente mesmo, a coordenação do 

Fórum Social Sul, já tinha caminhado com suas reuniões e nossos momentos, mas acho 

que para, ficou mais fácil fechar, que eu não concordo. Acho que o Fórum Social Sul é 

muito mais amplo para juntar todos os movimentos sociais da região e que tinha, tinha 

que ter uma... Coordenação própria, com representantes dos, dos grupos, do Santa 

Lúcia, ( ) têm os movimentos sociais da região.  

ENTREVISTADORA: O senhor acha que tem alguma coisa importante pra falar do 

fórum?  

ENTREVISTADO: Não, acho que foi um pouco de tudo, não foi? 

[ENTREVISTADORA: - Foi ((risos))] 

 

ENTREVISTADO: - E mais ainda, tá bom A P?  

ENTREVISTADORA: Tá bom ((risos)). 

 

Entrevista II - Nakamura 

ENTREVISTADORA: É, então, assim, um pouco... Eu, eu queria que você contasse 

como que foi a sua inserção no Fórum em Defesa da Vida, como que você conheceu? 

Começasse um pouco contando isso.  

ENTREVISTADO: Tá bom, eu sou professor universitário, ahn, eu dava aula na 

Fundação Getulio Vagas... é, chegou uma demanda de parceria com movimentos sociais 

da região, da região sul da cidade de São Paulo pra fazer um acompanhamento dos 

recursos que seriam aplicados na região, por conta do PAC, tá. Isso foi em 2004, 2006... 

E aí o que aconteceu é que quem... Comecei entrar em contato com esse grupo, eu era 

professor da psicologia lá na GV e achava que era uma possibilidade de, ahn, 
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acompanhar, ahn, a reação, o controle social da população sobre o investimento em 

recursos públicos, então, eu entrei em contato a partir do CDHEP, que é o Centro de 

Direitos Humanos... Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, do Campo 

Limpo, que naquela época era bastante ativo no Fórum em Defesa da Vida, com ahn, 

essa região, com os movimentos sociais dessa região e a partir daí que eu conheci o, o 

Fórum Social... Fórum em Defesa da Vida. 

ENTREVISTADORA: Mas, a, e qual a motivação da sua permanência no fórum? 

ENTREVISTADO: Então, eu comecei, ahn... por meio dessa questão, que era, qual era 

o acompanhamento que as pessoas faziam do, dos investimentos públicos e comecei a 

perceber o fórum como um... o Fórum em Defesa da Vida como um espaço muito 

aberto, muito interessante de participação popular e influencia na política, né, quer 

dizer, então, uma coisa que sempre me preocupou, então, eu acabei, é, começando a 

acompanhar o fórum independente dessa atividade da GV, tanto é que eu sai da GV e 

continuei acompanhando. Porque eu percebia isso, que era um espaço importante de 

ligação entre a população e o Estado, né, município, governo estadual e governo federal.  

ENTREVISTADORA: Tá, é que na definição do fórum ele traz essa questão de ser um 

lugar realmente pra reunir representantes dos coletivos, dos movimentos, mas, hoje, 

quando você frequenta o fórum, é a pessoa L G, cidadão ou é alguém que representa 

uma instituição?  

ENTREVISTADO: Tá, eu, eu acho que eu acabo funcionando das duas maneiras, eu 

acabo sendo o cidadão, que vai lá e que acha que é importante colaborar com aquela 

organização, mesmo não sendo morador dali da região e também como ponte pra 

universidade, né, então, a partir disso orientandos meus fizeram pesquisas na região, 

alunos meus vão lá, a gente tem participação em outras atividades que são 

desenvolvidas na região, quer dizer, o fórum meio que virou um... ponto de rede 

importante pra gente em relação a contatos ali na região, né, então, eu acho que acaba 

funcionando das duas maneiras, eu acabo funcionando como cidadão, que tá lá e se 

preocupa que a cidade seja de todos e como, ahn... professor universitário que trabalha 

com psicologia comunitária, então tem sentido aquela atividade lá. 

ENTREVISTADORA: Você falou da tradição da influencia política, né, que o fórum 

tem. Você tem alguma aproximação ou alguma filiação partidária?  

ENTREVISTADO: Nenhuma afiliação partidária, nenhuma aproximação com nenhum 

grupo. O que eu acabo, ahn, me preocupando muito, é com a legitimidade dessas 



107 
 

demandas da população, quer dizer, então, é acho que é normal que hajam partidos 

políticos e que hajam políticos que em alguma medida se aproximem do fórum, né, etc. 

O que me preocupa é que isso seja feito de uma maneira legítima, ou seja, é que a 

população possa, ahn, apresentar as demandas dela e o poder público possa atender 

essas demandas, né. É... não... criar uma coisa clientelista, de que o, a população, é... 

fica submissa a políticos da região, que acontece, né. E eu acho que o Fórum em Defesa 

da Vida é um espaço de resistência a isso, né, é um jeito da população manifestar e ter 

influencia política sem tá ligada a uma situação, é, e uma relação clientelista com 

políticos da região.  

ENTREVISTADORA: É, no caso, quais que são as principais pautas que você acredita 

que o fórum vem trabalhando? 

ENTREVISTADO: Então, o fórum, eu acompanho o fórum a uns, é, 8 anos agora, é, e 

o que aconteceu com o fórum, é que quando eu cheguei lá, era uma época em que o 

número de homicídio tinha baixado bastante, ahn, ainda era acima, em termos de 

proporção pra população do que a ONU considera como uma, uma medida epidêmica, 

né, então, chegava em torno de 20 homicídios por 100 mil habitantes. A ONU acho que 

fala em 10, menos de 10 por 100 mil habitantes. Se quiser, você pode encostar essa 

porta, porque senão, esse barulho vai, sua gravação só vai ter isso. 

(ENTREVISTADORA: Encosto a porta.) Isso, então, ahn, as pautas eram saúde e 

educação, fortemente, nesses primeiros anos que eu participei lá, só que aí, a partir de 

2012 começou a aumentar o número de homicídios novamente, né, porque uma queda, 

né, bastante evidente na taxa de homicídios e a partir de 2012, há um... começa a crescer 

de novo, então, a preocupação com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, que 

eram pautas que estavam mais em evidência, ali naquele momento, passaram a tá juntos, 

com discussões sobre segurança, com discussões sobre, é, segurança na região, mas não 

deixou de ter uma pauta de saúde, na região, tanto é que, a... A presença do Hospital do 

M‟ Boi Mirim e a presença do CEJAM no fórum, acabam sempre trazendo em alguma 

medida, é... temas de saúde ou ao contrario, eles veem que a gente trata os temas de 

saúde e eles vêm ((riso)). Eu acho que tem uma, uma mão dupla aí, não é? Não são eles 

que pautam os temas de saúde, né, mas eles percebem que isso aparece lá, então, esse 

ano foi bastante significativo, né, a gente teve, é, duas reuniões com o secretário de 

saúde do município, lá, então, acho que a pauta de saúde foi bem forte nesse ano. 
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ENTREVISTADORA: E pra trabalhar essas pautas, qual que você acha que é a 

potencialidade do fórum?  

ENTREVISTADO: Então, a potencialidade do fórum é que, ahn... ele traz as demandas 

da população, por equipamentos, por, é, equipes de saúde, por, ahn, prestação de 

serviços, ele traz uma, um... conjunto de informações e demandas que, é...  chegam aos 

gestores da saúde de uma maneira mais direta, né, do que é parece ser possível nos 

mecanismos que existem, de,  como conselho, etc. Existe o conselho de saúde, existe o 

conselho nas UBS‟s, existe conselho no hospital, quer dizer, mas em alguma medida 

esses conselhos talvez ganhem mais, é... articulação, [ENTREVISTADORA: Tosse.]  

é, dentro do fórum, né. Com o fórum ajudando, o fórum tano presente em relação a isso, 

então, eu acho que acaba acontecendo isso, acaba tendo uma, um... conjunto de 

demandas, de necessidades que são apresentadas, é, dentro do fórum, é, tanto da 

educação, quanto da assistência, quanto da saúde. E no caso, ah... 

(ENTREVISTADORA: Tosse.) algumas pessoas chave na saúde acabam frequentando 

o fórum, né. Ah, não necessariamente todos os níveis, mas acabam estando presentes, 

essas pessoas da área de saúde e, e parece que pra elas é importante esse retorno que é, 

que é dado da... população em relação à saúde, né, na região.  

ENTREVISTADORA: O fórum ele é um espaço bastante heterogêneo... 

ENTREVISTADO: Sem dúvida.  

ENTREVISTADORA: É, e aí as diferenças vão aparecer com o decorrer do processo, 

como que você enxerga que aparecem essas diferenças, se elas aparecem?  

ENTREVISTADO: Hum, hum, olha tem várias diferenças que aparecem no fórum, é... 

diferenças de quem mora e que não mora na região, diferença entre quem 

(ENTREVISTADORA: Tosse.) tem uma função no Estado e quem tá no movimento 

social, ahn, diferenças como, ahn, acho que em alguma medida diferença de gênero, 

diferença de cor e nesse sentido, algumas, eu acho que nem são tão, nem é tão 

heterogêneo quanto  eu gostaria que fosse, entendeu,  eu acho que eu gostaria que fosse 

mais, até, heterogêneo, em termos de,  é, de cor em termos de participação, ahn, da 

população, né, das associações de moradores, ás vezes, tem reuniões do fórum em que 

ás vezes tem muito mais gente ligada a alguma, algum equipamento público ou algum 

serviço terceirizado da prefeitura do que um morador e nem são moradores, isso 

também é uma coisa que acaba acontecendo, né, uma certa, é... atração de pessoas que 

tão nesses equipamentos e que são da região, pro fórum, quer dizer, então, é... parece 
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que... O fórum permite que essas pessoas em sendo, ahn, participantes, agentes do 

Estado ou de concessionárias do Estado, ahn, e moradores, consigam articular isso de 

alguma maneira dentro do fórum, então, tem gente, que a gente percebe isso, né, 

pessoas que, é, são moradoras da região e que tão em alguma função pública, que 

acabam indo no fórum, ahn, e há outras heterogeneidades são as de pauta, né, quer 

dizer, tem gente que tá mais preocupada com a segurança, tem gente que tá mais 

preocupada com a saúde, tem gente que tá mais preocupada com a educação, com 

assistência social. Essas são as quatro pautas mais significativas no... momento no 

fórum, né, meio ambiente aparece muito colateralmente, atual, né, na, não é uma, acaba 

tendo uma pauta, uma discussão sobre áres de preservação ambiental porque, é, essa  é 

uma questão pra região, né, quer dizer a questão da moradia e o conceito entre moradia 

e áreas de proteção ambiental  é um conceito antigo na região, mas acaba não sendo 

muito  pauta, de imediato assim no fórum.  

ENTREVISTADORA: Mas você acha que algum desses, desses diferentes, ou grupos 

de uma certa forma consegue se sobrepor ao outro ou tem algum que se destaca por 

algum motivo?  

ENTREVISTADO: Eu acho que a, a questão da segurança acaba mobilizando mais por 

conta da origem do fórum, né, o fórum surge num momento de, é em 2000, em 96, é 

num momento em que um número de homicídios muito alto na região, surge com a 

pauta da violência, né, em certa medida essa pauta da violência, leia-se homicídios, ahn, 

homicídios de jovens na região, ela domina o fórum durante muito tempo, né, com o 

passar do tempo algumas outras pautas vão sendo incluídas na medida do que se diz 

assim,  bem mas, é,  não é só reduzir o número de homicídios, é ter condições de saúde, 

é ter condições de educação pra esses jovens, é ter, né, condições de moradia, quer 

dizer, você vai abrindo outras frentes, mas sempre de alguma forma, é, ligada a essa 

ideia, é, positiva da preservação da vida, né, é, não a pauta digamos nos termos deles, 

negativa da violência, né, então eles tentam alterar isso numa pauta positiva, né, então, a 

pauta negativa é, denunciamos a violência, a pauta positiva é, valorizamos a vida. 

Também isso é algo que... ganha força, né, como núcleo pra articular essas outras 

questões, então vira e mexe quando tem uma situação de... chacina, etc, isso sobressai 

sobre as outras, isso acaba sobressaindo sobre as outras pautas.   

ENTREVISTADORA: Você acha que todas as pautas são possíveis de serem tratadas 

no fórum?  
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ENTREVISTADO: Possíveis são, mas é difícil tratar de algumas coisas porque você 

precisa ter os atores, ter as pessoas que articulam isso, né, então, uma pauta difícil de 

tratar, muito, até possível, mas é difícil de tratar, é a pauta da cultura, né, porque a idade 

média dos participantes do fórum é mais alta e a cultura tá muito centrada na juventude, 

é, pelo menos a agitação cultural, a mobilização, claro que tem... Com a questão da 

cultura. Acho que é difícil, é, ahn, pautar mais concretamente a questão do meio 

ambiente por conta dessa dificuldade de articulação entre meio ambiente e moradia, 

então, é, sempre há uma tensão em pautar isso, mas isso acaba aparecendo, né, e eu vejo 

como coisas muito presentes no fórum a discussão sobre educação, saúde e segurança.  

ENTREVISTADORA: Por exemplo, dentro da saúde algumas pautas polêmicas, por 

exemplo, questão do aborto.  

ENTREVISTADO: Sim, nem se trata, nem aparece, porque aí.  

ENTREVISTADORA: Mas você acha que, é. Existe uma ligação do fórum com a 

paróquia Santos Mártires, [ENTREVISTADO: Isso, exatamente.]... você acha que isso 

interfere de alguma forma?  

ENTREVISTADO: Acho que sim, acho que sim, acho que, é... inegável que tem uma 

participação da igreja católica, de movimentos ligados da igreja católica, no fórum, 

mesmo aqueles que não são, a própria paróquia Santo Mártires, né, o próprio Sociedade 

Santos Mártires, é, acabam, em alguma medida também ligados a igreja católica, né, 

próximos a igreja católica, então, alguns temas mais difíceis pra igreja católica, como 

aborto, como contraconcepção, dificilmente eles, é, aparecem diretamente, né, aparece 

como uma pauta, né, acabam não sendo, não sendo tratados, acho que são limites 

mesmo.  

ENTREVISTADORA: Nesse caso, pra área da saúde, né?  

ENTREVISTADO: Limite da área da saúde, limites grandes, acho que pra área da 

saúde, né. As questões, embora algumas questões de sexualidade até apareçam, isso é 

interessante, né, quer dizer, é, na caminhada em defesa da vida, ahn, tá super ligada ao 

fórum, ah, há pessoas que levam bandeiras do arco-íris, que, é, né, trazem essa questão, 

há uma discussão, há, há uma, há presença de  pessoas que militam na causa LGBT, 

quer dizer, então,  tem, tem uma certa abertura pra esse caminho, mas, a... questão do 

aborto é muito difícil, eu nunca vi ser tratada, ahn, a questão de métodos 

contraceptivos... Difícil de ser tratada, é, então, acho que isso tem a ver com o fato de 

ser dentro de uma igreja, de estar muito ligada a igreja católica, né, embora seja uma 



111 
 

igreja católica que tenha uma, é, grande abertura para temas sociais. Uma grande 

abertura pra... ouvir a comunidade, é, nem parece que há ali, algum, alguma dificuldade 

da população de fazer isso lá.  

ENTREVISTADORA: No campo da saúde, considerando seu tempo de atuação no 

fórum, quais, que é, as principais conquistas... Você elencaria... 

ENTREVISTADO: Então, eu, eu cheguei depois que o hospital, ele foi construído, né, 

então, o tempo que eu tô lá, eu, eu acho que assim, o que acabou acontecendo é... que se 

consolidou uma grande parceria com o hospital, né, o hospital é, ele é, uma parceria do 

Einstein com o CEJAM, né, então, o, os diretores do hospital sempre vão. Uma coisa 

muito impressionante isso, né, os diretores, o coordenador científico do... hospital vai 

também ao fórum, frequentemente. É, a relação com, eu acho que essa é uma 

conquista... Essa parceria com o hospital é, é impressionante, né... Porque sempre me 

chamou a atenção que o Campo Limpo, que o Hospital do Campo Limpo, que é um 

hospital público, administração direta, não aparece, né, ahn e a outra questão que me 

parece, é... que há sempre uma discussão sobre, ahn, o número de médicos, o número de 

profissionais de saúde na região, né, então, sempre uma briga, sempre têm questões, 

sempre tem cobranças do... em relação às OSs, que estão presentes na região, de que 

elas completem os quadros de funcionários, é, participem né, e definam a posição de 

algumas, é... unidades, algumas UPAS agora... Então, acho que tem toda 

uma....discussão sobre isso, principalmente uma discussão política de moradores das 

associações de moradores, em termos da localização de... unidades até, né, onde vai tá 

tal unidade, etc, ahn e a terceira conquista que eu acho...  Não sei se é uma conquista, na 

verdade ainda não sei muito bem pra que lado isso vai, que é uma discussão sobre saúde 

mental, né, eu sou psicólogo tem um, uma questão, né, bastante evidente que é a 

reforma psiquiátrica, ela não atingiu, ela não coseguiu, é, conquistar o número de 

equipamentos, o número de, é, equipes e dispositivos na região que convençam as 

pessoas de que essa é uma alternativa melhor a da internação em um hospital, então, 

acho que é uma situação pra pensar sobre saúde mental de uma maneira bastante ampla, 

né, quer dizer continuo fortemente favorável, a... desospitalização,  ao processo de 

mudança na saúde mental, mas, eu vejo que ali a população pede demandas muito 

concretas em relação a isso, né, e acho que isso acaba sendo uma pauta que ainda tá em 

construção, né, há uma demanda, né, parece que começa  haver uma certa organização 
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dos, é, dos serviços de saúde mental na região, etc, em termos de exigir mais condições, 

né, de trabalho, então, é algo interessante de se observar.   

ENTREVISTADORA: Se você quiser ver, olhar o tempo pra você... (observação 

realizada, devido combinação anterior a respeito do tempo). 

ENTREVISTADO: Não, tô, eu tô aqui, tô tranquilo, eu tô,  são 10:30 agora, tenho 20 

minutos aqui.  

ENTREVISTADORA: É, o fato de você ser homem, ser psicólogo, ter um vínculo 

com uma instituição que tem certa representabilidade, você acha que isso interfere na 

forma como os demais membros do grupo te ouvem, interfere de alguma forma na 

dinâmica do grupo? 

ENTREVISTADO: Então, eu acho que isso influencia de duas maneiras, né, uma 

primeira maneira é com uma certa desconfiança, né, porque acaba que as nossas 

instituições públicas, elas tem uma presença muito ambígua  na região ou até  ausência, 

né. É ambígua, por exemplo, com a polícia que, é, comparece de uma forma repressiva e 

não uma forma de segurança e como uma, ahn, ausência no caso de universidades 

públicas ou até o acesso da, dos jovens da região as universidades públicas, né, então, a 

gente é visto com muita desconfiança, acho que é justo, uma desconfiança justa, é, 

muitos pesquisadores vão lá, fazem suas pesquisas nunca mais voltam, quer dizer, 

antão, acho que, é o que você tava conversando comigo, acho que ficaram me olhando 

durante alguns anos pra ver se eu ia desaparecer e como eu não desapareci, então, e 

acho que aí a segunda coisa, né, quer dizer, acho que sempre tem uma certa expectativa, 

é, aí mais positiva do ponto de vista de que o cara, coisas que estão acontecendo na 

universidade que podem beneficiar a população daquela região, né, então, acho que essa 

ponte, essa  possibilidade de circulação entre moradores da região e pessoas daqui, é, na 

universidade, é sempre esperada, né, e aí acho que tem alguma positividade em relação 

a isso, né, mas eu espero que eles me vejam como cidadão, como alguém que tá lá e a 

minha legitimidade é pela participação e não pela... por cargo, pela posição social.  

ENTREVISTADORA: O fato das, de mesmo as pessoas da comunidade, elas estarem 

vinculadas a um movimento ou a uma instituição, você acha que traz alguma potência e 

limitação, se fosse, por exemplo, pessoas que estão lá se auto representando mesmo, 

pessoas da comunidade que tão... 

ENTREVISTADO: Então, isso, isso é uma dúvida que eu tenho também, quer dizer, eu 

acho que tem uma potência, porque você faz articulações intersensoriais que são quase 
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que impossíveis em outra situação, né, quer dizer, quando que a saúde conversa com a 

educação? Nunca. Quando que o Estado conversa com o município? Nunca, né, então, 

é... acho que tem ali alguma potencialidade de... diálogo, né. Segurança, educação e 

saúde, ninguém nem sabe quem é um quem é o outro, então, ali em alguma medida isso 

tem uma potencialidade, né, mas ao mesmo tempo, ahn, acho que é um desafio, quer 

dizer, como, cadê a população? Cadê os representantes da população? Cadê a 

participação, né, de... moradores, de associações de moradores que estejam lá, né? O 

desafio é que, isso eu acho que tem origem... Há uma força de cooptação também, né, 

do... aparato, especialmente no municipal, da, cooptar essas pessoas pra cargos na 

administração pública, né, de representação, representação pública, etc, então, fica uma 

situação delicada, por exemplo, o C, que agora, ahn, é coordenador de juventude, nem é 

uma pessoa que participa do fórum, ou participava do fórum frequentemente, pegando 

como exemplo, então, é uma liderança da... região, é hoje coordenador de juventude na 

secretária de direitos humanos da prefeitura, de um lado muito bom, porque você tem 

um coordenador de juventude que é da periferia, uma potência, do outro lado o 

compromisso que a gente assume quando tá dentro do Estado, né, quando tá dentro da...  

ahn, de alguma função mas, função pública, né... Então, né, sempre um... desafio né. E 

aí essa função, é, muito, me parece muito... delicada, né, de um lado sim, seria ótimo se 

tivesse uma, mais pessoas da população presentes e de outro permanecesse a presença 

do... dos diferentes equipamentos públicos, diferentes áreas da, da administração 

pública, né, porque, é difícil de conversarem em outra situação, me parece.  

ENTREVISTADORA: É, como que você, assim, é, elencaria quais as principais 

formas de organização pra uma, pra mobilizações, pro Fórum em Defesa da Vida, como 

que é a articulação?  

ENTREVISTADO: Então, isso é uma questão interessante, quer dizer, acaba sendo 

muito ligado a, a, a instituições que estão presentes, né, então, é a própria caminhada, 

que é a maior mobilização que é feita, é, então, ahn, as próprias reuniões do fórum, os 

Fórum Social Sul, que são feitos com frequência lá há cada 2 anos, quer dizer, acaba 

sendo uma mobilização muito institucional, né, acaba sendo, mobilizar recursos, que é 

importante, né, mas e a mobilização, é, popular, e uma mobilização, né, das pessoas que 

estão ali na região, né? São, acho, acho que continua sendo um grande desafio, né, a 

gente consegue, ahn, mobilizar recursos institucionais, né, até de uma forma 

impressionante em alguns casos, né, que dizer, você, vê o coronel do batalhão da polícia 
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militar indo lá, quer dizer, sabe? E, e de certa forma isso o fórum consegue, né, com 

estrutura chapa branca pra fazer isso, né, então, ah, é impressionante isso, né, tem uma 

penetração institucional do fórum, assim, bastante impressionante. Ao mesmo tempo 

você percebe que a mobilização dos coletivos, etc, é menor, é, cada um tem suas pautas 

e se aproxima do fórum    na medida dos seus interesses, então tem um coletivo que 

quer aproximar mais porque quer fazer esse diálogo institucional ligado com o fórum, 

então, aproxima, né, então acho que tem um pouco esse, esse caráter mais institucional 

ou de imediação entre movimentos que estão fora do fórum, que se aproximam do 

fórum pra levar suas pautas, que é legitimo.  

ENTREVISTADORA: Você acha que o fórum, ele tem... uma certa centralidade em 

alguma figura, pensando  na construção dele, histórico? E como que você vê isso aí para 

o futuro? 

ENTREVISTADO: Hum, hum, então, eu acho que tem uma centralidade no padre J, 

né, acho que é uma figura bastante carismática dentro do fórum, né, tem uma 

capacidade de articulação grande, inclusive, quando ele não tá as coisa ficam difíceis, 

né, de organizar, embora, vamos lá, o Fórum Social Sul saiu com ele fora alguns meses, 

aí, né, ahn, isso é uma preocupação que eu tenho, quer dizer, tem relação o meu papel 

dentro da, daquele espaço, quer dizer, é, os protagonistas tem que ser da região, os 

protagonistas tem que ser moradores, tem que ser atores políticos da região, não pode 

ser alguém de fora e, é, apareça lá, né, então, a gente tem que agir de forma coadjuvante  

e o J, é o, é uma figura bastante central aí nesse processo e eu me preocupo sim, quem 

são as pessoas que podem segurar isso junto com o J, quer dizer, uma certa transição, 

pra não ficar tão focado, tão centrado numa figura só, né. E quem, quem pode aparecer 

aí com essas, com essa capacidade de articulação que ele tem, com essa possibilidade de 

penetração institucional no Estado que ele tem, né, com esse respeito que a comunidade 

dá a ele, né... Muitos jovens da região, com razão, odeiam a polícia e veem com muita 

desconfiança quem conversa com a polícia, como quase, como uma contaminação e o J, 

conversa com a polícia e eles continuam conversando com o J, percebe? Então, é, é, 

acho que é uma questão central assim, nos próximos anos, é vê quem é que pode tá 

junto com o J, fazendo esse percurso. E tem que ser alguém da região, tem que ser 

alguém que esteja presente lá... Próximo... 

Entrevistadora: - Agora eu tenho algumas perguntas que são mais pontuais.  

Entrevistado: - Tá bom. Perfeito, a gente tem agora 15 minutos.  



115 
 

Entrevistadora: É, sexo?  

ENTREVISTADO: Masculino. Essa é uma pergunta atualmente, né. 

[ENTREVISTADORA: riso]. 

ENTREVISTADORA: Idade?  

ENTREVISTADO: É, 44? 

ENTREVISTADORA: É, como você se autodeclara, cor?  

ENTREVISTADO: Branco. 

ENTREVISTADORA: É, religião? 

ENTREVISTADO: Não tenho religião.  

ENTREVISTADORA: Escolaridade?  

ENTREVISTADO: Ah, superior, tenho doutorado.  

ENTREVISTADORA: É, profissão?  

ENTREVISTADO: Sou psicólogo.  

ENTREVISTADORA: Ocupação?  

ENTREVISTADO: Professor universitário.  

ENTREVISTADORA: É, onde que você mora?  

ENTREVISTADO: Eu moro em Higienópolis na Rua Itacolombi.    

ENTREVISTADORA: Então era isso.  

ENTREVISTADO: Ah, que... Eu queria... 

ENTREVISTADORA: Pode ficar a vontade para falar o que você quiser. 

ENTREVISTADO; Não, não eu queria agradecer, acho muito bonita a sua pesquisa e 

acho que, é, fico contente de você ter chegado, lá, eu fico até, acho que é muito legal 

saber que tem pesquisas lá na região e você tá presente. Obrigado.  

ENTREVISTADORA: Ah, obrigada viu... Obrigado você.  

 

Entrevista III - Tupi 

ENTREVISTADORA: É. Primeiro eu quero agradecer você por aceitar ser 

entrevistado e contribuir com o trabalho.  É... E assim, na verdade eu queria que você 

falasse um pouco como que é a sua... Foi a sua inserção no Fórum em Defesa da Vida.  

ENTREVISTADO: É, eu sou professor da... Getulio Vargas e me aproximei da área 

pública... Que, aonde... O P tem essa presença...  Importante e enfativa e ai me 

aproximando dele, ele me convidou pra tá indo, ahn, desenvolver trabalho de pesquisa 

lá na Zona Sul, né.  E sabia do meu, é, interesse do campo da juventude, ahn, e ai, ahn, 
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entrando em contato com ele fiquei sabendo, ahn, da Santos Mártires que eu não 

conhecia e sabendo da Santos Mártires, da história dela na região fiquei sabendo do 

Fórum em Defesa da Vida, e, ahn, percebi, ahn, a importância política, estratégica, 

social do Fórum em Defesa da Vida, ali na região, né. Então, ahn, compartilhei com ele 

dessa aposta, vamos dizer, ahn, fortalecimento, ahn das organizações locais, dos 

dispositivos, ahn, dos equipamentos locais de mobilização social e nesse sentido o 

Fórum em Devesa da Vida é um dos pontos estratégicos. Eu não consegui de, logo de 

início começar a participar, a gente tinha varias atividades, assim foi só no meu segundo 

ano de pesquisa que eu consegui ahn, me liberar desse horário e começar a participar 

mais do fórum.  

 

ENTREVISTADORA: Há quanto tempo que você participa? 

 

ENTREVISTADO: Olha... Acho que cerca de um ano, ahn, que eu tenho participado 

mais... Desses encontros.  

 

ENTREVISTADORA: Se você fosse um pouco definir qual a sua motivação...  Já faz 

um ano, você já permanece lá, para você continuar frequentando o fórum e um pouco, 

assim, quando você frequenta o fórum, é a pessoa Thiago, cidadão ou é um vínculo... 

Ou também, né, um vínculo institucional que te faz, é olhar pra esse espaço?  

 

ENTREVISTADO: É, ahn, bom, o que... Me... Ahn, mobiliza em relação ao fórum, 

ahn, me parece que ali são discutidas por vez, questões, ahn... Bastante relevantes que, 

ahn, vão ter fatores políticos locais, eles circulam por ali, então, você ver as pessoas que 

vem com seus interesses, o assessor do vereador, o policial, ele aparece, né, então, ahn, 

e... Os debates que acontecem, eles trazem essa, ahn, esse campo de negociação que 

existem entre essas forças políticas, frequentemente, não anônimas, obviamente, né, 

então podemos entender essa lógica, uma coisa que me, é, me atrai, é, ahn. Acho que a 

minha participação no fórum tem uma, um... Interesse muito de formação, pra aprender, 

ahn, a respeito dessa dinâmica toda, né, ahn, tem haver com a minha ligação com essa 

atividade de pesquisa, que não é só, obter informação pra produzir um trabalho, mas é 

um tipo de pesquisa... Uma pesquisa ação, onde a gente procura participar da cena 

social, então, ahn.., é profissional mas ela envolve uma questão, ahn, cidadã no sentido 
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de, é, enxergar na própria atividade de pesquisa uma possibilidade de ter uma 

participação social maior, né, ahn. Morando em, ahn, na Vila Madalena, Pinheiros, né, 

ahn, a participação social ela não fica tão destacada nessa importância, grandes 

movimentos, grandes ações, ahn, vai ter manifestação em favor de, isso é uma pergunta 

diferente, você, pensando nas desigualdades entre, ahn, no mesmo espaço urbano que a 

gente ocupa, que é São Paulo e ai poder pensar no que fazer, ahn, numa região, ahn, 

mais afastada do centro como é M‟ Boi Mirim, me atrai, ahn, também nessa perspectiva, 

né, de poder ter alguma participação cidadã, mas a partir de um determinado 

instrumento, um instrumento de pesquisa, de pensar, ahn,  processo de transformação de 

uma atividade local e aí com o foco especifico que é o meu, ahn, que é a minha praia 

que é a questão da juventude, né, então, se eu tivesse,   se eu não tivesse a parte de 

pesquisa, eu acho a parte cidadã ela ficaria frágil, né, mas a parte de pesquisa me 

permite pensar, nessas possibilidades de intervenção social.  

 

ENTREVISTADORA: É, você trouxe questões... Diferentes atores, né, que tão ali no 

espaço do fórum, e nesse sentido, em que o diálogo nem sempre, não sei, se exatamente 

o diálogo, né, mais as relações, assim, as disputas, nem sempre é, é fácil, né? Como que 

você, assim, identifica quais as potencialidades do fórum, nesse sentido, pra trabalhar as 

diferentes pautas que passam ali?  

ENTREVISTADO: Bom as potencialidades acho que, pela tradição, né, ahn, a, os 

espaços, ahn, político social conquistado ao longo desses, ahn, 20 anos, né... Mas tinha, 

tem o fórum? Não sei. [ENTREVISTADORA: ... 96, né], 96 é, quase 20 anos, ainda 

não completou 20 anos, mas enfim,  esse espaço político acho que ele é uma potencia, 

então, existe um reconhecimento social ali, ahn, dos vários atores, da importância do 

fórum, as pessoas não questionam, as pessoas que participam, a gente sabe que, que fora 

nem todo mundo circula pelo fórum, tem muitas pessoas tem os seus, as  suas diferenças 

com o padre J e que optam, ahn, por não participar, então, ele não é, vamos dizer, 

representativo de todos esses equipamentos da região, mas, ele tem um reconhecimento 

social que, ahn, torna aquele espaço um potencial, ahn, por princípio, né, acho que ele é, 

acaba se tornando, então, um momento também de encontro, inclusive, né, por essa 

aproximação, né, você me conheceu, eu conheci um pouco do teu trabalho, dentro do 

Fórum, ahn... Em Devesa da Vida, acho que também, por exemplo, o fórum de 

pesquisadores, acho que é um desdobramento disso, né, então, ele... Produz 
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destronamentos outros, em que isso é interessante, ahn, tanto pra região, quanto pro seus 

atores, quanto pra, ahn, pra gente, né, saber quem são as pessoas...  Se, encontram lá, 

são feitas articulação, ainda que... São feitos arranjos locais em função desses encontros.   

ENTREVISTADORA: Do tempo que você ta participando, quais as principais pautas 

que você enxergar, que vêem sendo trabalhadas?  

ENTREVISTADO: Olha,ahn, que vem sendo trabalhadas lá? [ENTREVISTADORA: 

Isso]. Eu acho que são: a questão da violência, a questão da saúde; foi um tema forte 

nesse ano, juventude também é um... Que é tema transversal, que acompanha essas 

questões, e, ahn, a questão, é só, vou chamar de sócio ambiental, né, que ficou muito 

forte aqui no fórum, é, Social Sul, com uma questão que a gente tá, ahn, que uma das 

questões dramáticas que tá ali presente, teve presente nesse tempo, mas acho que é até 

menos do que o tamanho do enrosco e da importância que ela tem ali pra... Região.  

ENTREVISTADORA: E você trabalha com o tema, que eu tava um pouco resgatando, 

um pouco do que eu já acompanhei a questão da juventude e da vulnerabilidade, né.  

[ENTREVISTADO: Hum, hum], E, lá tem a questão da saúde que passou, como que 

você enxerga a temática da saúde? Por mais que você seja não seja um profissional 

restrito do campo da saúde, mas num certo tipo você é usuário, por exemplo, assim, 

como que você enxerga que a saúde aparece lá, de que forma ela é discutida? Por que as 

pessoas buscam a saúde naquele território e tentam regatar isso através desse espaço?   

ENTREVISTADO: É... Bom numa perspectiva mais ampla acho que saúde, assim 

como educação, assim como violência, são temas que se interpenetram, né, eles, se a 

gente quiser em última instância, todos eles estão, presentes nos campos alheios, né, 

então, a gente tá trabalhando praticamente cultura e educação, mas a gente percebe que, 

os cuidados do corpo, as preocupações de bem estar, o como, lidar com as doenças 

orgânicas, tudo isso tá diretamente relacionado ao bem estar dos jovens e dos 

moradores. É, que por sua vez, são efeito, também, da formação que as pessoas tiveram, 

das possibilidades de educação, das possibilidades de moradia, da rede de relações 

sociais locais que elas, possuem. Então, eu acho que a interconexão dos temas, eu acho 

que ela é fundamental, daí a possibilidade da gente ter o que... O que discutir com 

pessoas que estão trabalhando em outras áreas... De... ahn, investigação, né, como 

educação, saúde, como eu falei, é, segurança ... Meio ambiente etc. É... Na verdade a 

segunda pergunta, como que era? Retoma pra mim, pergunta de novo.  
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ENTREVISTADORA: ... É, um pouco como que a saúde esta presente, o que as 

pessoas querem, assim, porque apesar de existir. Existe os coletivos, né, as pessoas de 

algum movimento, existe os gestores, os trabalhadores. São perspectivas às vezes 

diversas, né,  

ENTREVISTADO: Hum, hum geralmente são diversas, acho que seria um pouco no 

sentido, o que você enxerga que de um modo geral, essas pessoas, no caso da saúde, 

mas também pode ser no caso do... Tema que você trabalha, as pessoas estão buscando 

ali, tentando efetivar, tentando concretizar, então, por exemplo, se eu vou num conselho 

de saúde geralmente, no território, tem uma busca por questões de construção de 

equipamentos, faltam equipamentos de saúde. Nesse sentido, no fórum, você acha que, 

o que as pessoas estão buscando? Não sei, se seria contratação de profissional médico 

ou outras categorias ou isso ... Vale um ponto nessa questão, você traz, dos temas se 

interconectarem e construir algo junto a partir dali. Eu não, não teríamos uma clareza, 

ahn, maior a respeito das demandas de saúde, das pessoas, ahn, do fórum em Devesa da 

Vida em especial, pra mim foi bastante, ahn, instrutivo no acompanhamento do fórum 

de pesquisadores pra poder perceber, primeiro, a posição estratégica dos agentes de 

saúde, estratégica no sentido deles terem, são aqueles que melhor conhecem as 

especificidade das micro regiões, né, que conhecem mais bairros,  que conhecem mais 

as esquinas, as famílias, né, eu acho que se tem também os equipamentos de... Saúde da 

família, né, que são absolutamente estratégicos nesse sentido de penetração, ahn, na, na 

região. É, então, acho que ahn.... A saúde ela tem uma... Um papel ímpar ali, na... 

Região, acho que assim, que eu também pude perceber lá, ahn, a.., o desafio da saúde na 

região, é, também, assim como outros vetores, mas particularmente a saúde, é enxugar, 

é uma tarefa de enxugar gelo, né, no sentido de, o.., a dimensão da população que a 

gente tem lá, é, e a precariedade de uma série de outros recursos, ahn, públicos, ahn, 

que... Em regiões centrais tão muito mais presentes e são menos importantes, porque 

você tem um nível socioeconômico muito melhor da população moradora nos bairros 

centrais, que permite com que elas tenham maior, é... Melhores possibilidades de como 

se virar, sem os equipamentos públicos. Sendo que a periferia demanda muito mais dos 

equipamentos públicos, que eles estão mais precários lá, com exceção, ah... 

Especificamente da educação e da saúde, mais, educação e saúde ficam, é, muito frágeis 

frente à ausência dos outros equipamentos, então, a, os problemas de segurança, eles 

acabam diretamente, educação e saúde, por exemplo, por isso que, é. Eu entendo que, a 
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saúde, o desfio dela é enxugar gelo, porque na medida, que a.., situação da violência é 

absolutamente dramática, a situação da moradia,  de saneamento básico são 

absolutamente dramáticos e a gente não ver, ahn, luz no final do túnel ,  como 

possibilidade de encaminhamento dessas questões, não digo solução, de 

encaminhamento efetivo  dessas soluções, sobrecarrega em grande medida a saúde e a 

saúde, então, com mais equipamentos ela também não vai resolver o problema dela, 

porque ela sempre vai tá correndo atrás da bola, por isso a importância de um Fórum em 

Defesa da Vida, pra poder mobilizar as pessoas pra mostrar essa, ahn... Correlação entre 

os fatores locais, aí a saúde não tá sozinha, então, acho que assim, o buraco ele é muito 

grande e ele não é, o buraco da saúde não é só da saúde.  O buraco da saúde, ele 

também tá presente, né, e, sobretudo, nessas... Áreas que a gente, nesses outros 

aspectos, é, que a gente tava citando.    

ENTREVISTADORA: Uma parte do seu trabalho trouxe um pouco a questão da 

profissionalização dos jovens, [ENTREVISTADO: hum, hum], né, e no hospital, 

assim, tem algumas falas no fórum de transformar o hospital em um hospital escola, 

você já pensou sobre isso? E acha que talvez, como que você ver essa possibilidade, 

pensando nessa profissionalização...? 

ENTREVISTADO: Ah, acho que um... Dos nossos desafios com relação a juventude é 

pensar em possibilidades de abrir portas para eles, né, ahn,  não acho que a gente tenha 

que motivar jovens para serem agentes de saúde, acho que a gente não precisa fazer 

isso, os jovens tem as suas próprias motivações, né,  que a gente, é, de  mais 

acessibilidade, como a gente poderia falar, é, pra que eles possam fazer as escolhas 

deles, vão aparecer jovens, sim, interessados em, ahn, se formar como agente de saúde, 

o que seria essa acessibilidade? Ahn, desde, ahn, aproximar os equipamentos de saúde 

as comunidades, né, e, a... Aproximar em vários os sentidos. Se a comunidade não tem o 

hábito de ir até os equipamentos de saúde, que os equipamentos de saúde desenvolvam 

mais essa prática de bater na porta da casa das pessoas e se fazerem conhecidos e etc, 

né, acho que o, do que eu pude, pouco ver, percebi que os programas de saúde da 

família estão absolutamente sobrecarregados, eles não dão conta das suas dimensões, 

então eles, talvez tenham uma demanda, é, específica de a... Maior ampliação, de 

melhor articulação com os equipamentos de saúde. É, e acho que sim, que cursos, né, na 

região, voltados pra área da saúde, também serão bastante úteis para, a... Esses agentes 

locais mobilizados por essa questão. Então, ahn, hoje em dia inclusive, ahn, há 
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possibilidade... Grande de que alguns centros de juventude da região se transformem, já 

estejam se transformando em, acho que chama, é, EDESP, não lembro exatamente da 

sigla, mas que é, um cursos, são cursos de profissionalização, ahn, acho que tem o risco, 

né, do... Da profissionalização se tornar muito instrumental, ou seja, menos preocupada 

com a formação geral e com a, uma proximidade dos jovens que ainda não tem clareza 

maior sobre a, qual o caminho que eles querem ahn, seguir, ahn, no seu percurso 

profissional, daí a importância de centros de juventude e, a... Ações, ahn, mais voltadas 

pra uma formação generalista, mas, ahn, acho que essa possibilidade desses cursos de 

formação na região, é que tiverem articulados com essas... Outras atuações de maior 

mediação das demandas dos jovens, eles podem ser um recurso útil pra formação de 

agentes pra esse, ahn, setor. Aí na dúvida, já existem essas vagas nos equipamentos de 

saúde, para agente de saúde da região? [ENTREVISTADORA: É que as vagas, elas 

vão surgir, de, o agente de saúde tem que morar na área de abrangência e geralmente 

abre-se um processo seletivo, como outro qualquer. Então, assim, dependeria da 

demanda, se surgissem mais equipes, surgiriam mais vagas e aí no contexto atual, o 

jovem teria que entrar no processo seletivo tradicional, mas teve um programa recente 

que chama jovem SUS e esse jovem, ele iria trabalhar na recepção, né, um pouco 

acolhendo, recebendo a demanda... Auxiliando a recepção ali. Tiveram bastante 

inscritos e a região já foi contemplada com alguns jovens que vão começar atuar, vamos 

ver, mas é bem recente. (Risos)]. 

ENTREVISTADORA: É, voltando ao dia a dia do Fórum em Defesa da Vida, é... Por 

ser esse grupo tão heterogêneo, tão diverso, como que é o, no dia a dia, essas relações, 

né, é, os conflitos, como que é trabalhado isso? Como que são trabalhadas as diferenças 

no grupo? 

ENTREVISTADO: Bom, é, eu sou... Eu sou um participante pontual, ali do... Fórum 

em Defesa da Vida. Então, eu encontro com poucas pessoas, ahn, do fórum, fora do 

fórum, né,  normalmente encontro pouco, encontro mais lá no fórum. Então, teve na 

caminhada, a gente, encontrei várias pessoas do fórum, eventualmente acabo 

encontrando outras pessoas. O que aconteceu comigo foi um pouquinho o inverso, 

pessoas que eu conheci no fórum, que eu procurei, ahn, fazer... Uma aproximação fora 

do fórum. Isso aconteceu e isso foi interessante, com algumas, é, eu já tive convites que 

eu recebi a partir, aí também foi do fórum de pesquisadores, que acabaram se 

desdobrando em outros, ahn, encontros. É, agora, tem o meu cotidiano na minha 
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pesquisa, fora do fórum que tem a suas especificidades, mas eu acho que envolve 

poucas pessoas que tão, ahn, com uma frequência regular do fórum, então, eu acho que 

seria difícil falar de cotidiano, ahn, a partir do.., ahn,  encontro das pessoas do fórum.  O 

que eu percebo nos encontros do fórum, é que existe, ali, esse, isso que eu chamei né, 

ahn. Um campo desigual e heterogêneo de interesses, de, é, e de forças sociais ali 

presentes que tão tentando estabelecer ou algum canal ou algum posicionamento. Então 

tem gente que vai lá pra ouvir, pra saber o que acontecendo. Os policiais vão lá, não é 

pra se posicionar, é só pra saber, é... Pra marcar presença e pra ... Né, e não tem, 

acredito eu, nem, a... Autonomia pra poder se pronunciar ali, é, participar mais 

efetivamente dos debates, né, mas eles vão lá representar a... Forças políticas que tão, 

ahn, na qual estão inseridos, né, por outro lado você ver pessoas como, é, M.A, ahn, A, 

que enfim, que são muito mais ativas, de, a... Estão muito mais, ahn disponíveis pra 

debater, pra questionar, pra se colocarem também como cidadã e não como 

representante de, ahn, forças sociais que são pessoas chaves ali nos encontros, que dão 

uma, uma força pras questões que vão sendo levantadas, é, depoimentos pessoais e 

institucionais e ou institucionais que vão dando corpo, né. Também tem o... Pessoal 

do... Juventude e Resistência, agora, né, Juventude e Resistência acho que também tem 

um papel importante, vem tendo discussões políticas dele, então quando eles chegam ao 

fórum, eles sabem muito bem o que, que eles querem tá, ahn, pautando, por onde que 

eles querem ta puxando a, a conversa e, ahn, e acho que existem tantos outros atores 

como eles que vão, nas suas, nos seus discursos compondo, né, e a... Essa 

heterogeneidade, né, que acaba potencializando cada encontro do... Fórum. 

ENTREVISTADORA: Você citou a M.A e a A e apesar delas se posicionarem em 

alguns momentos, né, mais como cidadã. Ao mesmo tempo essa característica marcante 

de ser pessoas vinculadas a uma instituição, vinculadas a um movimento. Você acha 

que isso é uma potencialidade, mas isso traz alguma limitação? No sentido de, se tivesse 

também um número de pessoas que vão ali, desvinculadas de um grupo ou 

desvinculadas de uma instituição?  

ENTREVISTADO: Claro que seria melhor, seria melhor se mais pessoas fossem pra 

lá, mas não me parece que o problema seja... Serem pessoas vinculadas ou não a 

equipamentos, né, acho, é que a questão, o desafio do fórum, é, ahn, poder, ahn, ter uma 

abrangência de um maior, ahn, número de seguimentos sociais específicos de 

representantes diferentes áreas ou equipamentos, pudessem tá lá, presentes né, ahn, 
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acredito que eu, por exemplo, pessoal que esteja mais distante, geograficamente lá da 

sede, tenha menor acessibilidade, ahn... E trânsito pelo fórum, como o pessoal do 

fundão que tentou fazer outro fórum lá, ahn, do fundão do Ângela, mas que pelas 

informações que me chegaram são... São frágeis, que não conseguiram alcançar 

regularidade e a... Consistência que o Fórum em Defesa da Vida, é já construiu, já 

alcançou. Por mais que ele também tem a sua desregularidade, né. Então, acho que essa 

tensão, né, enfim, não tem problema maior em existirem outros fóruns, né, eles podem 

né, mas até, por exemplo, representantes de outros fóruns participarem ou já tarem num 

diálogo direto com o Fórum em Defesa da Vida, mostrando não a separação entre um e 

o outro, mas, sim a possibilidade deles tarem se somando. Então, acho que o desafio do 

fórum, é... Que as pessoas, por exemplo, é não se identificam nem com a Santos 

Mártires, nem com o J, poderem fazer uso daquele espaço, pelo fato dele tá na Santos 

Mártires e ser conduzido especificamente pelo J, isso afasta alguns seguimentos dali e 

isso é um limitador sim, ahn, pro fórum. 

ENTREVISTADORA: E nesse sentido, pensando também neste espaço, na figura do 

padre J, como você traz que pode limitar em alguma situação ou o fato de ser num 

espaço de uma igreja católica. Você acha que também isso perpassa as pautas? Todas as 

pautas podem ser trabalhadas no Fórum em Defesa da Vida?  

ENTREVISTADO: Ahn, todas não diria, mas muitas delas, acho, a... O viés, o 

fundamento religioso da Santos Mártires e particularmente do J, ele é bastante receptivo 

a uma série de pautas, algumas, elas ficam mais desafiadoras do que outras. E eu, nunca 

ouvi falar, não lembro de ter, é, sido discutido ali a questão do aborto, por exemplo, né, 

não sei como seria, né, essa questão, ahn,  do aborto. E acho que a questão, questões 

políticas e a questão da violência, elas também tem um determinado parâmetro de, é, a 

gente debate a partir do posicionamento, ahn, do J e da Santos Mártires, mas, acho que o 

que eu tenho visto, também tem pessoas que nem por isso deixam  de se posicionar 

contra, é, essa, ahn, a, essa posição do, do J e da Santos Mártires, mas o fato do J e da 

Santos Mártires terem essa, tendência de um determinado posicionamento político, 

ideológico, específico, ahn, acho que cerceia ahn, os... Ahn, desdobramentos e as ações 

que vão sendo construídas a partir, ahn, do fórum.        

ENTREVISTADORA: É, a... Você tem alguma filiação política? Ou algum vin... 

Alguma tendência partidária, política?  
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ENTREVISTADO: Tendência sim, filiação não. Você queria saber qual ela é? 

[ENTREVISTADORA: Não, mas não precisa responder se não for...]. É, é de 

esquerda, tenho simpatia, sobretudo pelo o que era ahn, o PT. Continuo né, com 

ressalvas, né, acompanhando, ahn, o PT e apostando em algumas, é, políticas dele, por 

mais que, ahn, bastante contrariado com uma série de, ahn, posicionamentos do partido 

e dos seus representantes políticos, é, nas últimas ações, mas acho a... Direita ela tá, ela 

é tão mais complicada que dos males, o menor. Então, numa perspectiva de redução de 

danos, eu continuo, é, próximo a... Ao PT... Simpatia. 

ENTREVISTADORA: E, é... Essa questão de um partido, assim, isso permeia o dia a 

dia do fórum, você percebe que isso aparece?    

ENTREVISTADO: Com certeza, com certeza, acho que isso daí é, ta na... Como pano 

de fundo constante do fórum. A questão política, ahn, questão política, sempre, questão 

partidária menos, mas acho que não deixa, não... Sai de sena a questão partidária é como 

pano de fundo, né. Para o bem e para o mal, né. 

ENTREVISTADORA: Voltando um pouco essa questão da heterogeneidade do... 

Grupo, né, do fórum. Você percebe que algum grupo ou alguma pessoa, é, se destaca no 

fórum na sua maneira de se posicionar, enfim, interfere de um, certo modo diferente na 

dinâmica do grupo? 

ENTREVISTADO: Bom, acho que tem atores, é destacado ali, enfim, acho que tem 

o...  G, o R, né, que veio sendo peça chave, né, na organização, na sustentação, ahn, do 

fórum, né, na preparação dos encaminhamentos, na condução. Eles foram 

absolutamente chave, ahn, o J, que dá toda a... Mobilização, a tradição, é... A 

convocação, a... Inspiração. Ele representa tudo isso, né, a... Credibilidade né, do, a 

esperança do fórum, acho que tá ai, fortemente passando pela imagem dele, ahn, como 

eu disse tem o... Ahn, acho que também tem o P, tem a contribuição dele com 

posicionamentos estratégicos, você tem ai os agentes de saúde, que tem sido, uma, 

também freq... Frequência constante, ahn, no fórum, o pessoal da... Como é o nome da, 

da organização? [ENTREVISTADORA: Social, do Cejam]. Do Cejam, né, tem sido 

constantes lá, ainda que o Cejam, me parece que os representantes do Cejam, eles tem 

um, ahn, participação deles, são muito, ahn, setoriais, ou seja, eles falam das questões 

deles, basicamente, né, eles... Se mobilizam pouco com as questões da região, eles 

sempre olham de uma maneira, do meu ponto de vista, muito enviesada, né, é, é, 

olhando o seus próprios interesses, sem perceber que, ahn, assim como você tá falando 
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da saúde numa dimensão ampla. A própria preocupação com a saúde deveria levá-los 

pra uma ação maior, para além da saúde, né, então, acho que é uma questão de leitura 

estratégica. Eu acho que falta de visão no posicionamento em relação de... Essa postura 

deles. É, tem as pessoas da prefeitura que eu acho que tem uma posição importante, 

ainda que elas, no geral levem bordoadas lá e... Seja representante, mas acho que é um 

representante importante que seja pra ouvir, pra escutar, nesse caso, o diálogo que é tão 

frágil do, ah, da... Subprefeitura com, ah, a Santos Mártires, né. Ahn, quem mais? Tem 

a... Um pouco de pessoal da educação, tem os, ahn, a, e tem esses outros representantes 

de outros equipamentos, como eu falei, né, da... A, M.A, é, pessoal do CEDHEP, acho 

que teria melhor feedback, se participasse mais, ainda que a gente sabe da, né, do o 

quanto eles já fazem, um monte de coisas lá, mas pra área deles, mas acho que seria 

interessante, né,  ahn, que pudessem ta participando mais, por mais que  ali a fronteira 

de regiões também tem, tem divisões, divisões, eles não são M" Boi Mirim, né, eles  

estão mais, ahn, pra Capão. Mas,  se a gente pensar, ahn, que são fronteiras tênues e que 

as questões são muito, ahn , entrelaçadas entre um e outro, essa... Aproximação, ... ela 

acontece, acaba acontecendo nessas ultimas ações maiores, como o Fórum Social Sul, 

né, mas pensando na discussão do dia a dia,  talvez fosse, ahn, útil, né, ahn. Quem mais? 

Como eu disse do pessoal da segurança, quando ta lá presente acho que, ahn, ahn, ... 

Tem presença no último encontro, tive uma conversa com o M, do, da defensoria, que 

achei muito curioso, assim, pra um lado muito interessante a postura de, é, de querer se 

aproximar, né, da... Realidade local, e ... etc. mas tem uma expectativa da população ir 

até a defensoria, né, um pouco na mesma linha daquilo que a, acontece com o pessoal 

do Cejam, né, então, achar que a população, deveria poder chegar mais, mas pouca 

familiaridade do próprio, desses próprios outros agentes, deles chegarem mais na 

população,  então, pó.., por que... Se a população não chega na defensoria, a defensoria 

num precisaria pensar em estratégias, ela ta mais próxima da população, que a 

população, quer dizer, aprender melhor como usar a defensoria e eu acho que por aí, 

ahn, cria... Então, tem um certo ressentimento de serem menos utilizados, mas eu acho 

que é, uma certa, ahn, ahn, pouca maturidade, é, de... Ação pública, né, de poder tomar 

mais iniciativa. 

ENTREVISTADORA: Pensando em todas essas diferenças, o que você enxerga de 

comum nesse grupo? 
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ENTREVISTADO: Ahn, a disposição e interesses por algum tipo de diálogo... As 

questões locais, né. Algum tipo de diálogo, nem sempre é o mesmo diálogo que as 

pessoas tão querendo ter, às vezes ela, elas tão querendo ser escutadas, tão querendo só, 

ou ser escutadas do ponto de vista de suas demandas, enquanto cidadão, ahn, ou querem 

ser, querem ser escutadas enquanto equipamento que querem buscar  a dignidade e tem 

um uso  instrumental do fórum pra poder alcançar essa visibilidade, né. 

ENTREVISTADORA: No caso da saúde, você conhece algum outro tipo de espaço de 

participação, é social, no território?  

ENTREVISTADO: Não, é... Não conheço e também não é o tipo de, ahn, eu não tenho 

estado atento pra isso, a não ser que a gente vá pra outros fóruns, ver outros espaços... 

Não, não saúde e que podem se somar a saúde, aí à gente vai pensar na assistência 

social e na, no fórum de educação. Assim, como na rede de cultura como se os outros, 

ahn, lugares ahn, acho que estratégicos pra pensar a questão da saúde, num sentido mais 

amplo.   

ENTREVISTADORA: No caso da educação, por exemplo, que você citou, é, qual que 

é a diferença entre esse espaço da educação, esse outro espaço e o espaço do fórum, por 

exemplo, pra trabalhar essa temática?                                                                

ENTREVISTADO: Ahn, as pessoas não dão conta de todos os encontros... Então, é 

isso, você pensa saúde, você pensa saúde num sentido mais amplo, mas você não vai dar 

conta de poder participar de todos esses outros encontros como sendo da saúde... A não 

ser que tenha um interesse específico, eu quero construir uma articulação direta com as 

escolas, ahn... Educação, né, ah, então as pessoas não dão conta. Qual que é a pergunta 

mesmo? [ENTREVISTADORA: Qual que é a diferença, por exemplo, do fórum... O 

fórum de educação né, que você falou conferência?]. Tem o fórum de educação, tem a 

rede de, é, a rede de cultura, tem um outro nome específico, Fórum de Cultura Sul. 

[ENTREVISTADORA: Por exemplo, na saúde a gente tem os conselhos gestores, que 

eles devem acontecer no espaço tradicional da saúde, no campo da educação, me 

recordo que tinha o encontro de pais e mestres, que deveria ter a gestão, os pais, assim, 

mas é uma memória muito antiga de quando eu era estudante ainda. E esse espaço, 

acontecia no espaço institucionalizado da educação... No caso na tua área existem esses 

espaços mais formais, né, de participação e qual que é a diferença, né, entre este espaço 

e o espaço do fórum?] Olha, é, existe, né, existe o... O fórum de educação existe ahn... 

O Fórum da Criança e do Adolescente existe ahn, o encontro dos, ahn, CJ da região, é, 
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ahn, fórum da educação, acho que ele diverge um pouco, acompanhei, da criança e do 

adolescente, no geral são os CCAS ou CJs, né, como os jovens que vão fazendo 

encontros pra de alguma maneira, mais acho que formar a noção ahn, ahn, política e 

cidadã desses jovens, do que, ahn, promover ações diferenciadas, acho que numa 

aproximação dos equipamentos, uma ideia de, de tarem ... É muito diferente, né, do 

Fórum em Defesa da Vida, né, muito mais voltado pra formação, assim como, é, qual 

outro que tem? Entre os CJs, ali estão os gestores de CJ, então, ele já tem um interesse 

muito especifico, questões muito próprias deles, tão muito mais ahn, ahn, próximos do 

ponto de vista, é, dos interesses, ainda que tenham diferenças, eu não tenho acesso, nem 

participo desses encontros, mas acompanho a distância, né, e existem posições bastantes 

políticas e ideológicas, eu acredito... Então, é diferente do fórum, como um espaço 

aberto, plural, aonde, ahn, diferentes é, é temas são levantados, né. Diferentes pautas são 

levantadas e pode ser por cidadã, pode ser por equipamentos, é, ahn, eu acho que o 

Fórum em Defesa da Vida, ele funciona como conciliador para os outros fóruns, ele é 

uma referência, a sua própria existência e continuidade, ele é um balizador pra 

ocorrência desse, ahn, outros agrupamentos, né. 

ENTREVISTADORA: Você tem expectativas futuras no fórum, percebe né, que 

apontam algumas pautas futuras? 

ENTREVISTADO: Eu acho que a grande, o grande desafio do fórum é a sua 

efetividade, é ele poder, ahn, ter produtos que sinalizem pra seus participantes, que os 

encontros têm importância, porque a dificuldade dele é ele como espaço de debate, ahn, 

e discussão política, que as pessoas se desanimem por achar que não tão saindo do 

lugar, que nada tá sendo feito. Daí a importância de convocar, ahn, os representantes do 

poder público, a importância de poder organizar um Fórum Social Sul a partir do Fórum 

em Defesa da Vida, porque são produtos que, é de alguma maneira materializam ahn, 

aquilo que vem sendo... Do fórum e elas são essenciais pra dar essa credibilidade, né, de 

estamos fazendo sim alguma coisa que... Permite chegar em algum lugar, né.  

ENTREVISTADORA: Nesse caso, quais são os instrumentos, né, que o fórum, pra 

fazer as mobilizações? 

ENTREVISTADO: Os comitês, né, ahn, a divisão de tarefas, especificas, ahn, quando 

alguém vai fazer articulação com outra, uma pessoa convocando um determinado órgão, 

ou equipamento pra ir até o fórum, ahn, ou montando os comitês pra pensar aí questões 

específicas pra trazer de volta pro fórum. Acho que talvez seja os... Principais, ahn, 
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recursos, além da comunicação institucional, né, basicamente virtual, mas que em nome 

do fórum é possível acessar, contatar, é... Diferentes atores sociais da região e fora da 

região.  

ENTREVISTADORA: Você acha que existe alguma centralidade no fórum? No 

sentido, do lugar ou de pessoa. 

ENTREVISTADO: É, será que a gente consegue fechar mais uns 5 minutos? 

[ENTREVISTADORA: Sim], Tá. Tem a centralidade do fórum em? 

[ENTREVISTADORA: No lugar que ele está, então, por exemplo, ele sempre foi 

realizado, é na sede da Paróquia Santos Mártires, você trouxe um pouco a questão da 

figura do padre J, então pensando na permanência, na sustentabilidade disso, é uma 

preocupação, se existe essa centralidade ou não?]. Eu acho que sim, eu acho que tem a... 

O J, ele é uma vantagem e uma desvantagem, sempre, claro, né... Da. Acho que tem a 

preocupação da continuidade dele, acho que o J, ainda tem muita energia, tem muita 

coisa pra dar, mas enfim, acho... E aí que... Acontecia, não só com o Fórum em Defesa 

da Vida, mas a própria Santos Mártires, mas eu, eu acredito que tenha gente lá dentro, 

que tem identificação e carisma e capital político suficiente pra levar adiante. Tanto o 

fórum, quanto a Santos Mártires. De maneiras um pouco diferentes e, não sem 

truculências, mas acho que tem a possibilidade sim de, ahn, haver uma... Continuidade. 

Se você falou centralidade do ponto de vista geográfico, era geográfico, não? 

[ENTREVISTADORA: Não necessariamente geográfico institucional ou geográfico]. 

Ahn, acho que é isso, acho que, precisaria pensar a estratégia de poder aproximar o 

fórum de ahn, outros equipamentos ou regiões menos próximas da Santos Mártires e 

daquela figura situação geográfica, né.  Teria que pensar como fazer isso, acho que a 

proximidade política com o CEDHEP é um facilitador nesse sentido. Então, conseguiu 

transpor a distância geográfica por meio da proximidade política. Mas com outros 

equipamentos que tem menos proximidade política, fica esse desafio. É teve o curso, 

que foi feito pro professores públicos na Santos Mártires, que foi um facilitador nesse 

sentido. Diferentes equipamentos lá da região de M‟ Boi como um todo puderam 

frequentar o curso  e eles conviveram mais e esse foi um facilitador. Acho que agora 

fica o desafio, como trazer essa aproximação que aconteceu no outro lado pro de, pro 

debate político, mas, é, constante, né... . 

ENTREVISTADORA: Agora tenho umas perguntas pontuais, que são um pouco... 

Rápidas, ta! Então, sexo, né, idade?  
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ENTREVISTADO: É, 50.  

ENTREVISTADORA: Como você se autodeclara, a cor?  

ENTREVISTADO: Branco.  

ENTREVISTADORA: Religião?  

ENTREVISTADO: É, agnóstico. 

ENTREVISTADORA: Escolaridade?  

ENTREVISTADO: É, ahn, Doutor, superior completo, mas sou Doutor. 

ENTREVISTADORA: Profissão?  

ENTREVISTADO: Eu sou, ahn, professor, trabalho com psicologia social e sou 

psicanalista, eu tenho consultório. 

ENTREVISTADORA: Ocupação? É, e você é morador do distrito do Ângela?  

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADORA: O fato de você ser professor, tá vinculado a uma instituição, ser 

pesquisador. Você acha que isso interfere na forma como o grupo te escuta?  

ENTREVISTADO: Acho que sim, ( )... É um lugar de pertinência lá, acho que é ahn, 

como pertencente a um grupo de pesquisadores específicos, ahn, que mostra o seu 

comprometimento direto com as questões, ahn políticas e sociais locais, acho que é essa 

a forma como me vejo sendo escutado. Tem gente que possa imaginar, mais um 

pesquisador veio aqui... Né... Sugar da gente, e tem gente que escuta a bom, é o grupo 

do P, é o grupo da GV, que tem feito algumas coisas, ahn, legal, tal, da pra jogar com 

eles, né. O R, também tem ahn, vinculação com o grupo, então tem uma possibilidade 

de abrir portas em função disso.  

ENTREVISTADORA: Então, muito obrigada viu. [ENTREVISTADO: Imagina.]. 

Contribuiu muito. 

 

ENTREVISTA IV – Vaz de Lima 

ENTREVISTADORA: Primeiro, eu queria agradecer ao senhor, né, pela 

disponibilidade em me receber e contribuir com o trabalho. [ENTREVISTADO: prazer 

é meu]. E gostaria de saber como que foi a sua inserção no Fórum em Devesa da Vida? 

ENTREVISTADO: Eu comecei no Fórum em Defesa da Vida, eu comecei a operar 

aqui no... Cejam em abril, então, em abril é que eu conheci o Fórum em Devesa da 

Vida, até, então, não conhecia, até, então, a minha atividade era... Outra, em outra... 

área, em organização social primeira atuação minha, tá sendo essa, então, eu já tive... 
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Atuação tanto no setor público onde eu trabalhei durante quarenta e tantos anos como 

médico em consultório, com, é, medico em repartição pública e tive participação 

também na... Atividade pública, eu já fui superintendente do Hospital do Servidor 

Público Municipal, já fui chefe de gabinete de uma repartição pública estadual que foi a 

secretária de desenvolvimento, de ação e desenvolvimento social, CEADS estadual, fui 

chefe de gabinete lá, e fui durante 5 anos, fui assessor de um... Vereador na câmera 

municipal de São Paulo e ele, e eu era encarregado da saúde pública, então, o fórum eu 

fiquei conhecendo, este fórum da zona sul, eu fiquei conhecendo quando eu entrei aqui 

no... Trabalhei anteriormente não em fóruns, mas trabalhei junto à população lá na zona 

leste onde a gente tinha uma ação nos, junto aos idosos no sentido de promover a 

organização deles, que eles se organizassem em associações, enfim, em grupos pra 

defender a... Causa dos idosos e lá na zona leste graças à atuação de um padre assim 

como lá no fórum da vida o padre J, tem uma ação, lá tinha o padre T, tem ainda o padre 

T, que é T, é o apelido dele, mas... É se conseguiu na zona leste muita coisa, tanto que 

o, o Centro de Referencia de Idoso, o primeiro Centro de Referencia de Idoso foi 

conseguido lá na zona leste pelo trabalho da população, levados pelo padre do local lá, 

então, ele conseguiu, ter, talvez teve uma amizade por... Pelo seu desempenho do... 

Vereador, do... Prefeito na ocasião Mario Covas, depois Mario Covas foi governador e 

conseguiu muita coisa graças a essa, mas, mostrando o... Beneficio pra população, 

Mario Covas não era de... Fazer as coisas por, só quando via algum beneficio realmente 

pra... População, então, foi assim que eu conheci. 

ENTREVITADORA: É, e ai qual a sua motivação, assim, o que o senhor enxergou né, 

nesse fórum, lá na Zona Sul pro senhor continuar participando, né, se motivando 

[ENTREVISTADO: Certo], a continuar freqüentando lá, as reuniões?  

ENTREVISTADO: Bom eu vejo como uma, uma iniciativa que realmente tenta, é, 

congregar uma, uma população muito carente, uma população carente de tudo, carente, 

de, onde a... Violência e as suas... Os seus determinantes, tão... muito... Tão... Tem... 

uma proeminência, tem um, uma importância muito grande, então, falei bom, 

representando uma associação que tem uma parte importante, uma parte importante não, 

a única lá, daquela região que é u... A parte da... Saúde, que é o Cejam, que coordena 

através de, como no sistema de OS, é, todas as UBS, AMAS e tem a, e tem também a 

participação no... Hospital da região do M‟ Boi Mirim, então, eu me vejo tanto como 

cidadão que quer participar de uma... Ação popular importante, também é minha 
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obrigação por trabalhar numa, numa OS, representava nesse, neste, neste movimento, 

nesta, esta ação, é, eu tenho encontrado algumas... Dificuldades é lógico, o pessoal da 

comunidade vai lá e tem uma ânsia de falar que às vezes você, pelo tempo limitado, etc, 

às vezes você só ouve, não... Tem condições, eu não... É que eu queira... Fazer 

prevalecer a minha, a minha opinião, o meu parecer, mas é que às vezes se levanta 

alguns problemas, se levantam alguns problemas cuja solução é muito complexa e 

caberia a população só levantar, deixar os técnicos apontarem a solução, 

[ENTREVISTADORA: Sim]. ( )... E muitas vezes eu não sou... Consultado ou não me 

dão a oportunidade de... Falar, eu ouço quais são as reivindicações, por exemplo, agora 

tá se discutindo muito, o que fazer, lá na região em matéria de saúde mental. Saúde 

mental é um problema muito complexo, não é fácil nem aqui nem no estado, nem no, na 

Federal. É um problema no mundo inteiro, o problema da saúde mental, que a, a solução 

pra ele é complexa. Se vem daquele tempo onde se havia hospitalização, se tirava o 

doente mentalmente, é, mentalmente doente, se punha nas, e eram simplesmente uma..., 

era uma forma de afastar o doente da comunidade, então põe lá e esqueço dele, mas o 

problema continua existindo, então, eles queriam propor algumas coisas que não tá 

dentro das políticas nem mundiais nem nacionais, têm gente que estuda só isso, saúde 

mental, não é... Isso é um problema complexo, não é fácil. [ENTREVISTADORA: 

Sim.] É, por que... os fatores que geram a doença mental são vários, são... Não é um, 

uma, um fator só, são, é multifatorial [ENTREVISTADORA: Sim.] e nem sempre é 

fácil, é, depende de... Atuar desde o nível de infância até a... Idade, até, até os idosos, 

não é fácil. Nos idosos o problema mental, é, tem que conviver com ele, porque a 

grande maioria são demências ou vasculares ou Alzheimer que é uma forma de 

demência. Agora na... Juventude o problema já é outro, na infância, e a coisa tem que 

começar da infância pra cima. O idoso a gente pode até, não é... Difícil tratar, é 

completamente, é complexo... Tratar, mas de qualquer forma, ahn, se consegue pra 

quem tem família estruturada se consegue dá uma, um encaminhamento, através de 

medicamento, através de posturas na família, mas no jovem já é diferente. O jovem 

envolve problemas estruturais ... E da família e como mudar a família numa... Situação 

como essa que o Brasil tá atravessando, que o mundo tá atravessando? Que é difícil, 

quer dizer pai e mãe tem que sair pra trabalhar, fica o jovem em casa sujeito as 

influencias maléficas: seja de radio, de televisão, de vizinhanças, incentivos a droga, 

incentivos a más condutas. É um problema muito complexo, então, é a gente sente, 
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quando muito lá no... Fórum você serve de apoio e naquilo que a... Nossa entidade, o 

Cejam pode... Oferecer, você dá, oferece o apoio, mas às vezes eles acham que não é 

suficiente, não é suficiente porque num conhecem bem o programa 

[ENTREVISATADORA: Hum, hum.] Como eu te disse o problema da saúde mental é 

complexo, aliás, o problema da saúde é complexo, [ENTREVISATADORA: É 

complexo.] (risos) todo ele é complexo, não é, não é dizer dá um, dá uma pilulazinha, 

dão, [ENTREVISATADORA: Hum, hum.] não, não tem que mandar toda uma, toda 

uma estrutura, todo um pensamento, todo uma, bom.  

ENTREVISATADORA: O senhor trouxe essa questão, por exemplo, da família, né, da 

estrutura da família, assim, aponta que... São outros fatores, né, não estrito a, ao campo 

da saúde que aparece no fórum, né, os problemas se evidenciam no fórum. Quais outras 

pautas que o senhor enxerga que o fórum também atua e se essas outras pautas de que 

forma elas dialogam com a saúde?  

ENTREVISTADO: Na atualidade eu vou te dizer do tempo que eu frequento o fórum, 

são 4, 5 ou 6 meses, ham, quer dizer se luta contra o preconceito racial, o pre... É mais o 

preconceito racial, porque realmente existe uma discriminação contra o negro, contra o, 

que principalmente é discriminação de cor, é, discriminação social eu não sei se chega a 

falar numa zona de... Poder tão, tão pequeno, tão restrito, mas é mais que eles querem... 

É... realmente lutar contra os preconceitos de raça, porque os levantamentos mostram 

que realmente os homicídios lá, mais da metade são contra negros. Esse também é uma, 

uma problema muito complexo, porque, é, minha opinião, veja bem, eu não to, eu acho, 

e que... Converso com os meus amigos de... Outra raça, de outra cor. Eu digo, o respeito 

tem que ser, tem que começar ser imposto do ator, assim, então você veja a televisão 

tudo que é... Pejorativo, tudo que é... Você vê a raça no meio, quer dizer, você vê, é, o 

próprio negro não se dá valor. Então, é minha opinião. [ENTREVISATADORA: Sim]. 

Eu acho se você quiser impor respeito tem que começar você impondo respeito, tanto 

que você vê que nós temos exemplos de... Indivíduos de cor que sobressaem na 

sociedade, por que... Eles, né, impuseram, é... O res..., é o... Preconceito contra o... 

Nordestino, é o preconceito contra, mas eu acho que tudo depende dum trabalho que 

tem que começar junto aquele pré-conceituado, no sentido dele se promover, dele 

mostrar, eu tenho valor, eu tenho, eu não sou afinal de contas, não uma escoria, eu to 

participando pra que essa população, pra que essa cidade tenha o seu desenvolvimento, 

eu sou parte ativa. Agora se você pega, ah, esta falta de exemplo, esta falta de... 
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Evidência que ter que partir do próprio pré-conceituado. Eu acho que tá difícil, então, é 

um trabalho muito... Complexo, é, lá se luta contra o pré-conceito contra o negro, o 

pobre e o, o negro e o pobre, têm mais uma, uma classe, tudo bem. O pobre, não 

importa raça, não importa, ele também tem o seu, a sua importância na sociedade, então, 

é, mas cabe, cabe a organização dele mostrar o valor se, por exemplo, se o, se não fosse 

pobre, quem é que tocaria a maior parte das residências aqui das populações mais 

favorecidas? São, são as empregadas, os empregados domésticos que são que se 

sujeitaram aquilo por... Uma falta de oportunidade de estudo, de,... Às vezes nem foi. 

Como eu sou de origem muito humilde, eu sou de origem do interior de São Paulo, meu 

pai era sapateiro, minha mãe era costureira e, no entanto, eles, pobres, não tinham 

origem, não eram, não eram filho de fazendeiro, eram filhos de gente como eles, então, 

mas havia, como num sei qual, qual a causa desse, mas se imponha determinadas 

normas em casa que os cinco filhos, todos seguiram um caminho de, por quê? Não sei 

valores dos pais, sim, seguramente, não resta dúvida, mas não é o fato de ser pobre, de 

ser, que levava vão... Buscar fora de casa, não. Era trabalho e trabalho e trabalho. A 

filosofia do meu pai é assim, filho se você tiver trabalhando oito horas não derem, se 

não dá, trabalha dez, se dez não tá dando, trabalha doze. Mas pai vai chegar até onde?  

(risos) Disse, até onde que você ta percebendo que, né, então, é, é muito complexa viu, 

é... 

ENTREVISTADORA: É A P...  

ENTREVISTADO: A P é... Complexo, eu sinceramente falo pra você, tem muita 

gente, que eu mesmo me... Paro pra, eu leio muito, eu me interesso muito pelas causas 

sociais, é, eu, mas tem hora que eu mesmo me paro pra perguntar, quanto tem de 

determinismo, quanto não tem, eu sou adepto, não sou espírita, mas eu sou adepto da 

filosofia espírita, adoro a filosofia budista, hinduísta e tem, já são coisas diferentes, mas 

a... No hinduísmo se você nasceu pra ser de uma determinada casta não adianta você 

nasceu já veio com uma determinação e vai continuar até o fim da vida, eu não acho 

isso dai, eu acho que você tem que ter o seu valor próprio, tem que ser, tem que 

acreditar naquilo que você faz e despertar o interesse nos outros mostrando o valor do 

seu trabalho. Faço essa mesma filosofia, não tenho empregada em casa, minha... 

Esposa, ela por, por princípio, ela diz não, não vou explorar, não, se eu posso, pra mim é 

até importante uma pessoa de idade já tem um ano a menos do que eu, mas ela gosta 

dela mesma fazer e disse não vou explorar, tem as suas ações de caridade e tal lá 
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preparando o natal de crianças, tá preparando o natal dos idosos, vai pro interior onde a 

gente tem as origens e faz, participa, desperta nos outros o que, que você não vai lá na, 

no, na casa de, lá que chamam de asilo, um asilo, vai proporcionar pros velhinhos, 

mesmo que seja um papo, uma conversa, então, é isto, sabe. Você vai dizer esse cara 

(risos), esse cara é meio, talvez seja de pensar muito na vida, seja de pensar ou de 

analisar, não sei, as coisas como elas é. Sou um, olha, eu to, é, achando que eu to 

começando como uma sementinha lá no fórum to, muito ouvindo e pouco falando e não 

acho que é. O aprendizado começa assim ouvindo muito, falando pouco, tem duas 

orelhas e uma boca só, então, vamos ouvir mais e falar menos. Mas eu tenho impressão 

que vai chegar a hora que eu vou poder, sabe... De área social, então, eles estão, assim 

como você, eles estão numa fase que eles querem talvez, vai chegar uma fase que eles 

vão, a coisa não é bem assim, eu penso que é assim, mas pra chegar nisso... É até 

impossível ou vai levar mais tempo, teria que dar um pouco mais de... Espera. 

[ENTREVISTADORA: É, o fórum.] Não sei se eu respondi pra você. 

ENTREVISTADORA: Ahn... Está muito rico, muito bom ouvir o senhor. 

[ENTREVISTADO: Obrigado]. É, o fórum ele tem pessoas muito diferentes, 

[ENTREVISTADO: Sim], né, então, por exemplo, tem... Os pesquisadores têm, 

[ENTREVISTADO: Certo], e tem aquelas pessoas que são da comunidade mesmo, né, 

[ENTREVISTADO: Isto], e que às vezes não tem... Certa instrução, enfim, o senhor 

acha que as pautas que tem lá, as ideias que surgem, eles re..., são de toda essa, essa 

grande diversidade, [ENTREVISTADO: Sim], ou eles acabam tendendo mais a um 

grupo ou a uma pessoa?  

ENTREVISTADO: É, é interessante a sua pergunta, e é oportuna, tem momentos que 

eu acho que a coisa vai sendo conduzida pra um, por interesse do pesquisador, e tem 

momentos que eu vejo que realmente a população, a comunidade tá sendo ouvida e ta 

sendo... Agora, como tudo aquilo que a gente estuda, a gente é obrigado a ouvir dois 

lados, como tudo na vida a gente é obrigado a ouvir dois lados, e às vezes eu acho que 

os..., pesquisadores se empolgam um pouquinho e talvez queiram trazer até soluções 

que deram certo em algum lugar e, pra lá, a solução é outra... Cada lugar a gente 

aprende com o tempo, tem sua solução, não existe uma solução estânder, uma solução 

padronizada pra todo mundo ali, ela tem que ser particularizada em cada, em cada local. 

É, eu to ainda como que é que disse pra você, um   tempo, um pouco, sou ainda mais um 

observador do que um, propriamente um opinador, então, é, eu acho que é um espaço 
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muito interessante, é um espaço, mas as vezes eu acho ele um pouco fora... Realidade 

brasileira. Vamos dá um exemplo; O fórum fez a passeata agora no dia dois, um lema, 

uma... Agora, nós estamos em uma época, num país, em uma sociedade que toda ela, é, 

vive a custa da imprensa, vive, de uma forma ou de outra, ela é manipulada pela 

imprensa, seja a imprensa falada, imprensa escrita, a imprensa, então eu acho, eu acho 

que aquilo lá, a reivindicação é certa, mas não teve assim a projeção, por exemplo, eu vi 

uma, uma menção aquele movimento... Tem que despertar mais a mídia para que, tem 

chamar mais a mídia pra... Que tudo que você faz na vida, você não adianta às vezes 

fazer um diagnóstico se ficar só pra você ou que fica pra uma, para uma comunidade, 

tem que espalhar isso dai. Bom, não sei se você tava lá quando o secretario da saúde 

teve lá, Padilha teve lá. [ENTREVISTADORA: Sim, estava lá]. Olha, eu conheço de 

lidar com político, conheço muito bem político, não vou falar mal de político, mas tem 

que tomar um cuidado com um pé atrás, o político na sua frente, é, ele vai mostrar uma 

imagem que... E eu acho que o secretario ali, ele passou um melzinho na pílula, alguns 

engoliram e eu fiquei com um pé atrás, eu falei bom, que saia um terço, um quarto do 

que ele falou. Vai ser muito, mas não vai, tem coisas que pediram lá, não vão 

providencia o problema da suade mental é um deles, ele tem lá na, tem na secretaria um 

grupo de gente que é especializado em saúde mental, psicólogos, são os terapeutas, são, 

que estudam né, estudam o problema, mas não tem estimulo nenhum, não recebe lá 

dentro da secretaria, você conversa com eles, eu converso...  Não estão tendo estímulos 

nenhum, não se promove reunião com a gente pra saber o que tá acontecendo, agora 

você chega num, num encontro e dizer, não, nós vamos, estamos fazendo, vamos fazer. 

É conversa de político, precisa tomar um cuidado, separar.  

ENTREVISTADORA: No caso o senhor tá trabalhando agora numa instituição 

privada e lá também tem a presença de algumas pessoas, é, da supervisão de saúde de 

M‟ Boi Mirim que são administração direta. O senhor enxerga que tem alguma 

diferença da população no sentido de cobrança? Que ao mesmo tempo em que vocês 

representam a saúde do território, mas estão em espaços diferentes, né, de atuação.  

ENTREVISTADO: É, olha veja bem, o... Eu acho que a... Coordenação, é, tem levado. 

Porque não depende só dela, lógico a coordenação é uma intermediaria entre poder 

público central, vamos chamar de central e as reivindicações da população. Agora, são 

pessoas que tão lá que dependem do emprego dela, delas, então, ela... Ela recebe uma... 

Solicitação com uma e depende desse poder central. É muito difícil você ficar nessa 
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situação, você tem, você presta serviço aquela comunidade, você presta serviço aquelas 

pessoas, mas você é em última análise você depende do poder central. Ela leva, não vou 

dizer que aquelas, as conversas que nós já tivemos com elas, elas levam sim, se interem 

do problema, tão cientes, mas a solução não depende só delas, então, é complicado. Eu 

já tive em situação semelhante, se bem que eu fui muito, muito honesto comigo mesmo, 

disse, eu não vou aceitar esse cargo porque, pelo o valor pecuniário que ele vai me dar, 

nem vou aceitar por ter projeção na coisa, primeiro eu quero saber qual é a minha, qual 

vai ser a minha, ou melhor, ou quais vão ser as respostas as minhas... Reivindicações 

que não são minhas são da população. Se eu perceber que olha... Eu tô fazendo papel 

aqui de palhaço, recebeu uma coisa, depois devolver, come é que eu vou devolver, se 

eu... Não posso falar a verdade. Tá me entendendo. [ENTREVISTADORA: Sim]. 

Talvez eu use meias palavras... Mas é difícil, numa situação, você tá no meio, você ter, 

interlocutor de...   População deveria ter acesso mais direto na... Mas tem que ter um... 

Interlocutor lá é difícil chegar um, chegar um meio termo, porque poder de decisão ele 

não tem [ENTREVISTADORA: Sim]... Como que é ele leva paulada dos dois lados, 

ele leva pedrada de cá, leva pedrada de lá. Então, eu acho que é muito difícil de dar 

uma, de tá só pelo..., como eu te disse, pelo valor de... Que recebe pelo aquele cargo, né, 

de,... Eu não teria coragem de tá, me olhar no espelho e dizer, pô, você tá servindo pra 

quê? Pra você próprio, se tá ai por causa do dinheiro que você recebe, não. Não é bem 

isso, esse cargo ele é importante porque, agora, se do lado de lá não me dá o valor. É o 

que tá acontecendo agora com os ministérios lá, como ministro da..., nível federal, teve, 

o ministro da  fazenda propõe uma coisa que talvez até esteja certa, mas não é dita 

popular e o governo quer medida popular, então, o que... Esse cara tá fazendo lá? Ta 

fazendo papel de palhaço, e é o que acontecendo agora... Não, olha, mas o ministro da 

fazenda é melhor, talvez fosse o Meireles, porque o Levi... Eu não servia pra tá num 

lugar desses, desculpa, quando eu aceitei o cargo eu vi... Eu teria imposto na hora, o que 

eu disser vocês querem que ajeite a economia?  Eu acho que a gente combina dessa 

forma, agora a hora que vocês não tiverem achando que ta, me muda, não fica com essa 

historia de, então.  

ENTREVISTADORA: O senhor trouxe a sua experiência, né, lá da zona leste, né, 

trabalhando, mas o senhor é profissional da saúde a muito tempo, com grande 

experiência, é, eu queria que o senhor contasse um pouco como que foi o seu contato 
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com os conselhos gestores e, por exemplo, qual que é a diferencia que tem de um 

espaço como o Fórum em Defesa da Vida e um espaço dos conselhos?  

ENTREVISTADO: Sabe, lá, na ocasião, não havia uma organização, isso faz já mais 

de 20 anos, não havia uma organização como a de hoje. É a gente se reportava ao, nem, 

sub., era subprefeito, era... Se reportava ao subprefeito e o subprefeito tinha a sua.., e 

mostrava a força que a gente tinha como, como representante de uma população que 

tava participativa, tava exigindo determinadas e o subprefeito se virava, quando não a 

gente tava percebendo que ele tava tendo dificuldade que é transmitido pra gente, que a 

gente tinha direito ao chefão, ao prefeito, ao governador, então a situação era um pouco 

diferente, talvez a gente naquela ocasião, a gente tava saindo do... Regime militar havia 

uma... Na população um sentimento de que tava podendo começar a ter voz no período 

militar, eu vivi o período militar, realmente a capacidade de você expressar o que você 

queria ou... Achava era muito difícil, então, é, era uma mentalidade diferente. Eu acho 

que publiquem assuntos sociais, depende do que foi... Por exemplo, útil ou que foi, é, o 

que teve êxito numa determinada fase e em outra fase não. Eu tô percebendo isso agora 

aqui, eu tô tentando mobilizar os idosos aqui da região, dificílimo, foi completamente 

diferente lá na zona leste, tá certo que aqui não tem um padre proeminente, tem um 

padre da... Igreja da Paz ai, mas o padre da igreja da Paz coitado, tá mais envolvido com 

esses... Haitianos, com esses coitados que chegam ao Brasil, então, aqui é o refugio 

deles, né, eles vem direto aqui e o padre recebe... Eu imagino que deve ter um, uma 

sobrecarga muito grande, mas, é então eu não sei, eu ainda não peguei qual a dica de 

reunir os... Idosos daqui. É diferente, é diferente, lá eu tive, por exemplo, no jardim ... 

Na UBS Santa Lúcia e os idosos de lá tão muito mais agregados, tão muito mais cientes 

do que podem reivindicar, cientes do que podem, do que... Como se eles estivessem 

acomodados, to estudando ainda a tática, ainda não, não me dei por vencido, ainda, 

então, sabe, na vida, a gente aprende isso, a melhor solução de lá não é aplicável aqui e 

vise versa.  Fale... Talvez eu esteja-te... Esticando. 

ENTREVISTADORA: Não, imagine, ahn, [ENTREVISTADO: Falando de mais], 

mas, ahn, o senhor acha, por exemplo, essa... Ser esse espaço tão diferente, né, que o 

Fórum em Defesa da Vida acaba sendo. Qual a potência que ele tem, que o senhor 

enxerga que, por exemplo, faz com que os profissionais da saúde, mesmo tendo o 

espaço dos conselhos, né, eles acabem indo pra esse espaço do Fórum em Defesa da 

Vida?  
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ENTREVISTADO: É, tudo vai depender do que.., do apoio que os participantes 

populares, os participantes do povo, da comunidade, é, souberem representar dos seus.., 

os seus iguais.  Se eles tiverem um apoio, forem realmente representantes da 

comunidade, tiverem o apoio da comunidade, eles tem.., o poder de mobilizar essa 

população, essa comunidade pra conseguir o que eles estão querendo. Caso o contrário, 

se eles forem uns meros agentes lá de, figurativos, eu acho bonito tá aqui, com isso me 

dá algum.., poder lá na comunidade ou sou visto com um...se ele não for realmente um 

representante que tá levando, não se reunir com ela e sentir os anseios dela ou as 

necessidades, anseios, não vou falar em anseios porque, as necessidades.  

ENTREVISTADORA: Quais que são as principais questões de saúde? 

[ENTREVISTADO: te enrolei]. (Risos). Mas pode continuar na sua resposta anterior, 

se o senhor... . 

ENTREVISTADO: Não, então é isso, tudo vai depender, você me perguntou qual a 

perspectiva que eu vejo, [ENTREVISTADORA: Sim], então, em principio é uma, em 

princípio eu acho positivo, eu acho que, é, vejo alguma coisa de positivo, vejo, mas vai 

depender muito dos, de..,  realmente quem for o representante, quem for realmente o 

representante que tava lá, diretamente ligado não procura defender o seu.., espaçosinho, 

mas  procura defender o espaço da comunidade, tem um relacionamento bom na 

comunidade, tem um, e não quer tirar proveito nenhum daquele pessoal. Eu acho que 

agora é difícil, o ser humano é um ser que quer de uma forma ou de outra algum 

proveito pessoal. É raro você encontrar alguém que não... Queira tirar proveito pessoal, 

não sei, é, se... Encontrar pessoas, que... Disponham de tempo, porque o trabalhador 

mesmo entende, ele vai chegar em casa cansado, vai trabalhar o dia todo nesse regime 

de trabalho não tem regalia nenhuma no trabalho por participar de movimento popular 

ou o que seria representativo, não pra população, porque sindicato popular, não 

conheço, você conhece algum sindicato que nos represente? Também não conheço, 

porque o sindicalista ele tem uma série de, mas entre o sindicalismo predomina o 

peneirismo, né, quer dizer o sindicalista no fim ele se agrega a alguém que dá uma 

vantagem a ele, seja ela qual for, não vou falar nem de dinheiro, mas pode ser até 

vantagem de outra natureza. Então, entra num... Peneirismo. É complicado sabe, quando 

você estuda a historia da... Do mundo dos movimentos populares, seja nos movimentos 

populares lá na Rússia, dos movimentos populares na Europa e no geral, tem uma hora 

que você chega pára, esse teve um lado positivo até que.., não sei se você já teve a 
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oportunidade, se faz parte do seu estudo, então, pra começar, as fontes de informação, 

você precisa selecionar muitas, ler muitas, pra você tirar a sua conclusão. E de um jeito 

ou de outro a gente diz, hoje a mídia, como a mídia ta, a mídia ela te manipula. Em São 

Paulo você ver os três jornais principais, você pega opiniões diversas, onde tá a 

verdade? Não sei, eu vou decidir onde tá a verdade, porque, Estadão fala uma coisa, a 

Folha fala outra, o Diário fala outra, quem que tá com a razão? A minha razão é minha, 

a minha cabeça é minha eu não vou me deixar manipular por.., é complicado ... No 

mundo atual pior ainda, hoje você pega qualquer coisa que não.., é verídico, etc, joga na 

mídia, na mídia eletrônica ai, joga nas redes sociais, aquilo espalhou feito rasteiro de 

pólvora, né, quando você vê foi uma mentira que soltaram, uma inverdade, aquilo 

esparramou, então, hoje mais do que nunca você precisa ter sua cabeça, opa isso, será 

que é verdade será que não é?  

ENTREVISTADORA: O senhor falou que o senhor tá lá, nesse momento, mas, como 

um observador [ENTREVISTADO: Sim], e ai pensando nessa complexidade toda que 

é a saúde, por exemplo, temas polêmicos que a sociedade coloca que a gente precisa da.. 

ENTREVISTADO: Todos eles são, todos eles polêmicos e são todos eles, quase que 

interligados, porque, bom falando de saúde, violência, é, tá, eles estão interligados, 

educação. Eu acho que é um absurdo lá, e a coisa deveria começar pela educação e 

quando a gente fala em educação, daí já é um problema que às vezes eu compro briga, 

briga, compro a discussão. Que eu acho que, educar é uma coisa e ensinar é outra, você 

não pode jogar pra escola ensino e educação. Educação no meu conceito pode ser um 

conceito, de velho, educação vem da palavra latina “tuco” que é... Você é paulistana? 

[ENTREVISTADORA: Não]. Você é paulista? Mas você já viu a bandeira de São 

Paulo? [ENTREVISTADORA: Já], tá escrito lá “NON DVCOR DVCO” quer dizer: „ 

eu não sou conduzido eu conduzo‟, então, vem da palavra conduzir, então educação é 

ser conduzido, isso... É tarefa do lar, agora ensinar é diferente, ensinar também vem do 

latim, vem da palavra signo, quer dizer: „marca, deixar uma marca‟. Quantas 

professoras ou professores você teve na vida? [ENTREVISTADORA: Nossa! Muitos], 

é difícil, eu sei, não... Dá pra contar. Quais que te deixaram uma marca? De quantos, 

você lembra? [ENTREVISTADORA: Eu acho que três]. Três, é a média, esses te 

ensinaram, te deixaram uma marca, então, será que as nossas escolas tão preparadas pra 

educar e ensinar? Não tão. Você fala com os professores... Eu tenho uma, eu tenho uma 

cunhada, coitada professora primaria na periferia lá na periferia da zona leste e ela na 
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escola, ela é professora, ela é mãe, ela é avó, é tudo. As crianças chegam com 

problemáticas pra ela que ela às vezes ela me telefona, por “favor L, como é que eu 

resolvo?”. Então, quer dizer, jogaram pro professor um monte de tarefas, um monte de 

coisas. Tanto que o ensino mesmo tá, o ensino no Brasil tá, é... Raridade, você pegar 

agora nas provas de matemática ai, você pega o Brasil tem dois representantes lá que se 

sobressaíram e mesmo assim de lugares, que vem de lugares onde você não esperava, 

um vem lá do.., uma cidadezinha do maranhão, lá, um.., lugarejo lá, em matemática o 

rapaz é um.., aluno, vai disputar prêmio internacional, agora você vai ver formação dele, 

teve um monte de família, o pai forçava, o pai gritava, o pai levantava problemas, talvez 

ele projetava pro filho, resolve o problema que eu tenho, então é. Você vai chegar, olha, 

eu escolhi o cara errado pra conversar (risos), por que... Não vai me fornecer... Porque 

tem dúvidas também, se eu dizer pra você... é.., ser desonesto, ... É.., tem um.., filosofo, 

você deve conhecer os livros dele são fabulosos, é o Mario Sergio Cortela, então eu sou 

fã do Cortela, fã de carteirinha, o Cortela tem uns ensinamentos que são ... Aquela do, 

„você não nasceu pronto‟, o cara que tá sendo todo momento tá sendo refabricado, 

reformulado, então é isso meu anjo, eu, o que, que eu posso te ajudar mais? Se.., eu 

consegui de ajudar, alguma coisa.  

ENTREVISTADORA: Não, ajudou sim. É, mais assim voltando à questão desses 

temas polêmicos, o senhor acha que o fórum, ele tem possibilidade ou ele consegue 

trabalhar todas esses temas, então, seja a família, por exemplo, ou, é, por exemplo, uma 

das questões que bastante em evidência, a questão do aborto, por exemplo, pesando 

nessa.., ligação que o fórum, ele acontece num espaço da igreja?  

ENTREVISTADO: ... Eu sou um cara otimista, acho que o fórum tem condições sim, 

pra começar ali no fórum tem gente muito de valor, aquele professor da GV que vai, o 

P. O cara precisa ser melhor explorado, é uma cabeça que precisa ser melhor explorada 

e às vezes você ver ele fica quieto lá,  sabe uma parte da.., sabedoria, é saber escutar, às 

vezes a gente percebe que não adianta você vai falar pra uma.., multidão surda, então, é 

melhor não falar, o melhor às vezes esperar um momento adequado pra falar, tem gente 

maravilhosa ali, inclusive, os.., alunos lá, o R, o outro, esqueci o nome dele, eles tem 

conhecimento, eles tem, mas às vezes também eles são, agora eu num, não acho que 

eles, tem ocasiões que eles precisavam, ter um pouco mais,  impor um pouco mais a 

razão. Porque, comunidade é levada muito pela paixão, né, a razão às vezes não 

prevalece muito e esse... Como, tá me faltando à palavra, esse confronto entre razão e 
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paixão. Eu sei por que na minha profissão a gente às vezes tem que valer prevalecer 

mais o coração do que a razão, é, quantas vezes eu recebi um paciente que tá terminal e 

falei vou ser obrigado a ... Não digo mentir, mas, ou pelo menos... Como dizia o Chico 

Xavier, que era uma pessoa que eu também adorava muito, porque era uma figura, 

perguntaram pra ele uma vez, “Chico você com a sua... Você já mentiu alguma vez?” 

Ele disse: “ já”. “Como Chico, você mentiu?”, “É, às vezes a verdade é muito crua e 

dura, então,  você tem que ir dizendo pequenas mentiras pra chegar a verdade mas com 

as minhas mentiras eu nunca machuquei ou feri ninguém eu simplesmente dourei a ...até 

chegar”, então, é o que acontece no, no fórum as vezes, sabe,você  pode até ter uma ... 

Olha gente tá tudo errado nessa terra, vamos pegar uma arma, qual é, qualquer que seja 

ela e vamos à rua, vamos derrubar os nossos governos que tão incompetente, inoperante, 

mas quem, pois o governo lá? Fomos nós mesmos, quer dizer se não fomos nós, foi uma 

parte da população que, então, educação pra por políticos certos, no lugar certo falta é, a 

palavra educação no seu sentido, não adianta dizer nós somos uma pátria educadora e 

fazer ao contrário, né, mostrar que não tá educando nada, bom, fala meu anjo, você 

pegou um cara meio... (Risos). 

ENTREVISTADORA: O senhor tem alguma filiação ou alguma tendência política?  

ENTREVISTADO: Eu tenho a política, a minha filiação é da verdade! Eu procuro a 

verdade, eu sou que nem o Sócrates, eu tô... Uma lanterna, eu já apoiei numa eleição, 

apoiei um partido porque eu achei que naquele partido tinha uma, tinham pessoas de 

minha confiança, foi o PSDB, depois eu apoiei uma, outra eleição, apoiei o PPS, numa 

outra é, e tem até gente com tendência, eu sou mais de direita do que de esquerda, bom 

acho que a esquerda é ela não sabe, eu acho que o comunismo é uma, é, o comunismo, o 

socialismo na.., teoria é lindo! Lindo!  Na prática, me fala de um lugar do mundo onde o 

socialismo funciona direitinho? Eu conheço, os países nórdicos funcionam direitinho, é, 

Noruega, Dinamarca, é um socialismo, Suécia, mesmo a Suécia, mas tirou daí ... Onde 

tem governo socialista nos outros países, por outro lado os.., da direita também, num ou 

são manipulados pelo grande capital. Então, a dúvida existe, Marx tinha razão? Tinha, 

mas Quando chegou na prática?, Stalin tinha razão? Tinha, agora...? Alguns que... O 

Gramsci na.., tentou, na.., Itália... Um comunismo diferente Levou paulada, é, eu acho 

que ainda não.., chegamos a um.., regime político, porque eu acho que não é o regime 

político, é o homem em si, o regime político qualquer um que seja bem aplicado, 

mesmo o.., capitalismo, se não for o capitalismo selvagem, bem aplicado, bem aplicado 
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o capitalismo, então veja , qual o meu partido político? O meu partido político é o da 

verdade e onde tá a verdade? Sócrates (risos)... Esse cara é complicado, esse cara, é o 

problema de ler muito, né. Bem dizia um filosofo... O... Conhecedor da verdade é 

aquele que lê um livro só, acredita naquela verdade, aquela verdade do livro, é. Eu sou 

católico, mesmo na bíblia eu encontro passagens, segmentos, eu digo, é duro de engolir, 

mas como eu sou um fanático não, mas se ta na bíblia é verdade, não discuto, mas eu 

quero discutir, discuto com o padre, discuto com o teólogo, alguns conseguem outros 

ficam também com a mesma dúvida que eu tenho, é, mas sabe na ocasião que foi escrita 

se não fosse escrita dessa forma não conseguia, é uma verdade relativa aquela... 

Ocasião, aquela época, é a mesma coisa agora. Será que o que estamos discutindo é 

verdadeiro? Talvez seja verdadeiro pra essa época ou outra que foi não sei. A P, que 

pergunta era? ... Complicado pra entrevistar viu (risos), mas eu estou a sua disposição, 

tô, é, posso aprender muito com você e você não expôs uma ideia sua, sei que você é 

investigadora tem que ser neutra, tem que ouvir e não falar, mas terminado esse, a gente 

até disposto a.., o que você conclui com seu trabalho eu gostaria de.., ouvir. Bem, você 

vai ter, você tem duas orientadoras, uma orientadora, [ENTREVISTADA: Uma 

orientadora, isso], então, ela vai ter a opinião dela, com seu trabalho ela vai ter a opinião 

dela [ENTREVISTADA: Sim], e o bom.., coordenador de uma pesquisa, de uma, é, ele 

tem que, tem que ver, o trabalho foi bem feito, foi bem elaborado, chegou a uma 

conclusão diferente da minha, mas chegou a uma conclusão sensata, honesta, não foi 

manipulada, nem por um maluco que (risos) ainda não sabe qual o caminho, que o 

mundo ta tomando, quem sabe? Quem pode te dizer? [ENTREVISTADORA: É muito 

complexo, né], É muito complexo. [ENTREVISTADORA: Tudo é muito complexo]. 

É muito complexo. É, falar, tava lendo agora quando você chegou um artigo que foi 

publicado ontem,... Eu peguei na internet ontem, mostrando que a crise atual, tava 

propicia pra você iniciar atividades novas. E ta todo mundo descrente ou achando que 

isso não dá certo, então, começa uma coisa nova e começa com, desculpe o termo, 

começa com tesão, começa com vontade, com, e vai ver se dá certo ou não, tomara 

Deus que dê certo. 

ENTREVISTADORA: Ahn, eu tenho algumas perguntas que são 

[ENTREVISTADO: Sim]. Que são pontuais, né. Qual a sua idade?  

ENTREVISTADO: Minha idade, eu tenho 76, setenta e seis anos. 

Como que o senhor se autodeclara, a cor?  
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ENTREVISTADO: Cor, branco. 

ENTREVISTADORA: religião?  

ENTREVISTADO: Católico Apostólico Romano. 

ENTREVISTADORA: Escolaridade?  

ENTREVISTADO: Eu sou superior, eu tenho medicina, fiz administração de empresa 

e tenho algumas outras especializações, mas dentro da minha profissão, é isso ai. 

Administração de empresa e... Medicina. 

ENTREVISTADORA: É a, ocupação seria, hoje, né?  

ENTREVISTADO: É... Hoje, na verdade eu não estou eu sou um médico coordenador 

da, de área médica, eu não exerço atividade com.. Livre, como profissional liberal, mas 

exerço ainda, é dentro da medicina, ligado a medicina.      

  

ENTREVISTA V - Imbé 

Entrevistadora: - Então; primeiro eu quero agradecer a você, tá; a disponibilidade em 

aceitar contribuir com o trabalho; e assim, eu gostaria de saber como que foi sua 

inserção no Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistado: - A minha inserção se deu pela minha partic... Pela minha vinda ao 

hospital, então, eu tô no hospital desde o dia 02 de janeiro de 2012 é que eu fui 

contratado pra, é criar, né, um setor de pesquisa no hospital, pesquisa científica e... 

[Entrevistadora: Sim.] Eu já tenho um histórico anterior de participação social de 

atuação em órgãos de controle social... Já tinha sido conselheiro é de saúde da 

supervisão técnica de saúde do Campo Limpo; participei das conferências municipal, 

estadual e nacional de saúde; as anteriores, né, foi à décima sexta municipal, a décima 

primeira se eu não me engano estadual e a décima quarta a nacional, que vai ter a 

décima quinta; que acredito que vai ser agora em dezembro, né... Foi à última faz quatro 

anos e, então, eu já tinha um histórico. Também tinha, tenho uma participação na Rede 

Nossa São Paulo que é uma rede de mobilização da sociedade para a melhoria da, da 

cidade de São Paulo, né, através de um monitoramento das... Ativ... Da... Das atividades 

do prefeito; basicamente cobrar do prefeito o que ele prometeu na campanha, né; então, 

a gente queria indicar... [Entrevistadora: ( ) metas.] O plano de metas a lei de metas, 

né... Que foi criado... O plano de metas foi criado na verdade quando Kassab foi eleito 

no lugar do Serra, né; então, ele foi o primeiro prefeito que, que teve essa cobrança; ele 

fez né, o plano e agora o Haddad é o segundo, então; eu já tinha essa participação é 
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político, né; política, né; de uma certa maneira dentro do sistema de saúde... É e aí me 

inseri no Fórum em Devesa da Vida, foi mais tranquilo, né; e o Padre J eu já conhecia 

da minha participação na Nossa São Paulo que ele também participa lá, dos eventos que 

acontecem lá. 

Entrevistadora: - Mas o que te motiva a frequentar esse espaço?  

Entrevistado: - Ah, o que me motiva é, é representar o hospital, então, isso é uma 

participação muito importante, o hospital se faz representado em praticamente todas as 

reuniões do fórum... É um, é um, é segmento dentro do fórum bastante ativo, né; então, 

a gente... Existe uma valorização disso já desde o primeiro diretor do hospital; que 

sempre participou que era o S P ((tosse))... É, é depois ele foi substituído, meses depois 

que eu tava aqui pelo Z, C, que também manteve a participação, mas como eu tinha essa 

inserção já mais tranquila; tenho mais experiência nesse, nesse lidar, né... Com a... Com 

os Conselhos, com os movimentos sociais, a comunidade em geral; eu sempre fui o 

vamos dizer assim o, o principal representante e atualmente... Que... O outro diretor o A 

que também participa; mais é a mesma coisa, né; eu sou o suporte; então, o que me 

motiv... Essa motivação é uma motivação institucional, e tem uma motivação pessoal 

também... Que aí eu sou vamos dizer assim; um militante na, na, melhoria da saúde 

pública de uma maneira geral... E aí pelas minhas convicções pessoais... Eu acho que é, 

é a única via da gente conseguir uma melhoria sustentada da saúde pública do SUS de 

uma maneira geral é via controle social forte coisa que infelizmente ainda é bem frágil, 

mas é um... Um caminho a ser perseguido, um caminho a ser percorrido e nós estamos 

percorrendo. ((risos)) 

Entrevistadora: - Você tem alguma atuação ou filiação partidária com partido político? 

Entrevistado: - Graças a Deus não. ((risos)) 

Entrevistadora: - É quais as principais pautas do tempo que você tá participando no 

fórum que você enxerga que vêm sendo trabalhadas? 

Entrevistado: - Ah; basicamente aquilo pelo qual o motivo do fórum foi criado; que é é 

a, a... É o Fórum em Defesa da Vida, né; então, a principal bandeira do fórum 

historicamente e atualmente também é a segurança pública, né; você melhorar a, os 

níveis, né; civilizatórios na região, né; de uma maneira geral, né... Então, acho que é um 

trabalho fortíssimo do Padre J, né; que sempre empunhou essa bandeira; mas sempre 

teve abertura pra interfaces, né; de que você consegue melhoria da comunidade; 

melhoria na segurança fortalecendo a educação, saúde, habitação, meio ambiente, 
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saneamento; né, essas coisas todas... Então é, é... Ele é, é um fórum bastante plural 

nesse sentido e a nossa participação... Bom, primeiro que o próprio hospital foi bandeira 

do fórum, né; quer dizer na caminhada que a gente fez; você tava junto, né; que a gente 

fez aí duas, três semanas atrás é tinham lá as meninas com todas as camisetas de cada 

uma das vinte caminhadas; não sei se você lembra... [Entrevistadora: - Sim.] Lá no 

cemitério São Luis e uma delas que eu até tirei foto é se quiser vê; que foi em 2002 ou 

2003; eu não lembro; eu não participei não tava aqui nessa época, né; era justamente a 

caminhada pela construção do hospital; então, esse hospital é fruto da mobilização 

popular e o Fórum em Defesa da Vida teve um papel superimportante nessa, nessa 

mobilização... Foi uma bandeira empunhada e que gerou um resultado concreto; né... 

Hoje em dia o hospital tá aqui; ele tem um compromisso com essa comunidade; ele abre 

as portas e ele tá presente nesses fóruns de discussão; né, além do que é desde o início 

pelos diretores anteriores; o controle social sempre foi fortemente cumprido aqui dentro 

da instituição; né, então, é, é esse hospital diria que até é um modelo de controle social 

pelo... Pela questão da transparência em que as informações são passadas aos 

conselheiros e isso tá se é, é fortalecendo com maior participação e sendo que na última 

eleição do conselho nós tivemos mais de dois mil eleitores; né, isso é realmente uma 

coisa que para o controle social... Se você for olhar de uma maneira geral não é o que 

normalmente ocorre. 

Entrevistadora: - Sim, é você falou a caminhada, né; quais outros instrumentos que 

você acha que o fórum ele utiliza pra fazer... Essas... Trabalhar essas interfaces ou 

trabalhar a própria questão da violência? 

Entrevistado: - É, é o fórum ele, ele tem assim pelo que eu vejo, é, é ele é muito aberto 

a adesões; então, depende muito das pessoas que aderem ao fórum, então, o que eu vejo 

atualmente é que existe uma parceria muito forte com as universidades, né; 

principalmente o pessoal da psicologia da PUC, da USP e da GV; então, você tem aí 

pessoas que... Interessadas em desenvolver projetos de pesquisa e participação na 

comunidade, como o R, por exemplo, né; o A também é um psicólogo, é outros que 

estão abrindo é, é campos de conhecimento, né; como o... Eu esqueci o nome o C que 

acho que é aluno do G lá na... É C não é o nome dele?... [Entrevistadora: C.] O C, é 

psicólogo que vai fazer... Que tá candidato a aluno de mestrado do G, lá na USP na 

psicologia da USP; então, o fórum ele... Eu acho que ele abre, ele, ele vai muito nessa 

linha de ter parcerias que tenham capacidade de execução...  E isso eu acho que é uma 
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capacidade muito grande que o Padre J tem de fazer essa mobilização porque uma das 

coisas mais difíceis quando você participa...  Que nem na rede Nossa São Paulo, a 

minha participação na Rede Nossa São Paulo... Eu era coordenador de um grupo de 

trabalho de saúde, né; o GT saúde que a gente chamav... Chama... E eu conseguia gente 

pra discutir pra reclamar da saúde, mas gente pra fazer alguma coisa pra colocar um 

plano de ação em prática é praticamente não houve, houve durante um ano em dois mil 

e nove até dois mil e dez; depois as pessoas desistiram porque tinham os compromissos 

e não tinha uma... Ações específicas pra serem feitas, além disso, ele tem uma 

penetração muito grande nos movimentos sociais aqui da região... Esses movimentos 

também ajudam na implementação das ações; então, de uma maneira geral a ação do 

fórum é fazer, criar mobilização e isso ele consegue; maior, menor grau dependendo dos 

parceiros que ele tem a disposição. 

Entrevistado: - Sim; você trouxe que o próprio hospital ele é fruto das mobilizações do 

Fórum em Defesa da Vida... [Entrevistado: Sim.] Mas hoje como que você enxerga 

que... Já se tem o hospital, por exemplo, então, como as pautas da saúde estão 

permeando o dia a dia do fórum? 

Entrevistado: - É o hospital ele tem uma participação no fórum é, é de estar presente e 

participar das mobilizações conjuntas... E a vin... A, a abertura do hospital e da força de 

trabalho que esse hospital trouxe pra cá é, é gerou outras demandas; inclusive pelas 

informações que o hospital é fornece pra comunidade e, e como existe uma preocupação 

muito grande com a qualidade da assistência, né; e com o financiamento da saúde, né; 

com o financiamento do próprio hospital é... Essas questões vieram vamos dizer assim, 

foram mais claras pras comunidades; de uma maneira geral pro pessoal que participa do 

fórum, né; então, a gente teve um... Ano passado... Há um ano, atrás, uma reunião; a 

última reunião do fórum de dezembro de 2014 foi realizada aqui no hospital; com uma 

pauta específica da saúde e que essa pauta foi levada adiante durante esse ano de 2015 

inteiro... Com a vinda dos secretários, né; quer dizer em fevereiro veio o Felipe prestar 

contas que foi uma... Que foi uma deliberação do encontro que houve no hospital em 

dezembro de 2014 em fevereiro de 2015; que foi a primeira reunião do fórum... Nesse 

ano a saúde continua na pauta sendo discutida com a presença do secretário e agora na 

última, na penúltima reunião, né; na reunião do mês de setembro se não me engano não, 

não... [Entrevistadora: De outubro.] De outubro. Nós tivemos a presença do Padilha 

que foi recém-empossado, né; Secretário municipal de saúde e que inclusive participou 
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da caminhada; então, acredito que o hospital tem um papel relevante nessas demandas 

por saúde das comunidades qualificando mais o debate... E se colocando, aberto a 

comunidade pra sediar inclusive os eventos, como foi o Fórum Social Sul que é... Foi a 

primeira vez que houve oficinas dentro do hospital... O Fórum Social Sul tá na... Foi o 

quarto, né... [Entrevistadora: - Isso? foi o sexto.] Foi o quarto, né. Ah, foi o sexto... O 

contrário, o vizinho; foi o sexto e esse foi o primeiro ano que houve atividades do 

Fórum Social Sul dentro do hospital e é uma coisa que a gente pretende estimular e 

ampliar; na verdade quanto mais o hospital estiver aberto à comunidade, quanto mais 

tiver conseguindo dialogar e tanto passar informações qualificadas como receber as 

demandas é melhor pra todo mundo. 

Entrevistadora: - Sim, mas assim se você fosse elencar nesse contexto, quais as 

demandas que vocês como representantes do hospital escutam lá; tem alguma demanda 

no momento que tá mais gritante ou que tá chamando a atenção? 

Entrevistado: - Olha; do ponto de vista... Existem as demandas globais e algumas 

demandas particulares; as demandas globais são aquilo... São aquelas que foram 

elencadas no fórum na reunião do ano passado que foi é, é... Nós montamos uma 

apresentação na época que foi todos os gestores de saúde responsáveis pela região se 

apresentaram; então, foi uma apresentação do Z, C que era diretor do hospital; 

apresentou o que o hospital anda fazendo, depois foi uma apresentação da coordenação 

do CEJAM que gerência é dezoito UBS e não sei quantas AMAS, umas cinco ou seis 

AMAS daqui do território mais a Rede Hora Certa que tem agora; mais CAPS... E 

CAPS... Acho que não... CAPS o CEJAM não, num gerência; quem gerência são as 

Irmãs Hospitaleiras e chamamos também a Monte azul porque gerência mais as UBS do 

Jardim Ângela, do Jardim São Luis e essas... Essas apresentações foram muito bem 

recebidas, né; todo mundo viu um monte de coisa que não sabia né; da... Da do que, do 

que tava sendo feito... [Entrevistadora: Sim.] E isso gerou uma discussão sobre é o que 

precisava melhorar, né; então, foi elencado como demanda global transformar o 

hospital; em um hospital de ensino; que na verdade eu sempre... Uma coisa que eu 

sempre coloquei... Ele já é um hospital de ensino, ele oferece ensino de várias maneiras 

aqui através de convênios com faculdades; é como já houve com a UNISA; atualmente 

tem Anhembi Morumbi, têm faculdades de enfermagem também que usam como campo 

de estágio aqui; UNÍTALO, UNINOVE... É, é do é na parte médica específica a gente 

oferece campos de residência pra Secretária Municipal de Saúde, residência médica pra 
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é... Residências do Einstein também; que alguns estágios são realizados aqui, tanto na 

pediatria, quanto na UTI adulto; enfim a gente tem um componente de ensino forte, mas 

oficialmente, o hospital não é oficialmente um hospital escola; então, esse é uma 

demanda pra transformar esse hospital, em hospital escola pra ter vamos dizer assim 

um... Um... Uma coordenação de ensino mais integrada com as necessidades da região 

((tosse)) e também por uma questão de remuneração... No hospital escola tem uma 

verba superior do Ministério, né; tem um plus a mais que poderia reverter como 

benefício o orçamento do hospital... É outra demanda foi com relação à saúde mental, 

então; a, a, a isso é um problema crônico da cidade específico da Zona Sul, então; agora, 

por exemplo; tinha um CAPS até pouco tempo atrás, só tinha um; agora têm três; tem 

um de cada tipo, né; tem um adulto, um adulto, CAPS adulto; um infantil e um álcool e 

drogas... É e isso foi colocado, né; pelos secretários aí nessas chamadas aí, então; houve 

uma melhoria já nesse sentido só de aumentar, tá; tem um terceiro ponto que me fugiu 

agora que foram três pontos que a gente levantou na... Na... Nas demandas... 

[Entrevistadora: - Foi o fechamento de leitos, né.] Não, não, não era isso fechamento 

de leito é coisa pontual, né; fechamento de leito ele vem com... Com pontualidades em 

relação à transferência de verbas da prefeitura, então; isso é um problema que o modelo 

do contrato do hospital com a prefeitura infelizmente permite esse tipo de coisa, essas 

alterações nos repasses e independente da demanda porque a demanda ela é cumprida 

com folga, ou seja, a gente o hospital recebe menos do que atende, né; então, isso é 

uma... Uma coisa que gera um passivo gera um déficit que não é por má gestão não, é 

por aumento de custo, por aumento de demanda, por aumento de gente atendida e isso 

também foi fruto de discussão, né; com o fórum e com o atual Conselho... ((tosse)) 

Desculpa, o Conselho Gestor passado e atual Conselho Gestor que geralmente é muito 

participativo e atua ao lado da gestão do hospital, na melhoria dos... Desse 

financiamento que tem ocorrido, às relações com a prefeitura tem melhorado nesse 

sentido; embora ainda tenha alguns problemas em relação a isso, mas tinha um, outro 

ponto que era; era... Era... O hospital escola era...  A gente fugiu agora, não lembro o 

terceiro grande ponto ( ) e os pontos particulares são esses mesmo, né; são problemas 

que ocorrem no dia a dia, então; no fórum ((tosse)) a gente tem a oportunidade de 

conhecer, encontrar com pessoas, que trazem queixas específicas que geralmente o 

hospital é da uma devolutiva direta... Eu já fiz isso várias vezes com algumas pessoas 

que me solicitaram algumas demandas, então; por exemplo, “há tô com uma... Uma 
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paciente que não consegue agendar ultrassom que tá na USB”, então; cheguei aqui vi 

que não tinha problema nenhum, né; não tá tendo problema de agendamento nenhum 

ouve um problema em outro local... A paciente foi agendada, então; você tem essas de... 

Essas demandas ((tosse)) pontuais ((tosse))... E demandas que podem que são gerais 

levadas pra diretoria, pro algum tipo de ação, né; que também são trazidas no fórum em 

relação a queixas que podem ocorrer decorrentes do atendimento, ou da qualidade da 

assistência prestada... E geralmente que eu saiba todas até hoje que eu tenha 

presenciado, tenha visto, foram respondidas, né; não foi àquela coisa, só de, há vou ver 

o que eu vou fazer e depois não se fala mais no assunto... Mesmo porque o hospital tá 

todo mês lá, quer dizer, se por acaso ele não der uma resposta, mês seguinte pode ser 

cobrado novamente e ((tosse)) o objetivo... E esse... É você oferecer respostas, né; e 

obviamente melhorar, né; o tempo todo você precisa tá melhorando, né; e obv... E as 

falhas existem também, né; então, uma organização dessa que tem uma pressão de 

demanda enorme, né; ((tosse)) é o único hospital da região ((tosse))  

Entrevistadora: - Sim, é o fórum ele tem diferentes atores que trabalham com 

diferentes temas, então, tem o pessoal da educação, tem o pessoal da saúde, tem o 

pessoal da cultura; e posturas e modos inclusive de ver a saúde, você acha que dentro; 

nas reuniões do fórum nas atividades aparecem essas diferenças de opinião? 

Entrevistado: - Sim. 

Entrevistadora: - E como que você enxerga que elas aparecem?  

Entrevistado: - Elas aparecem... Elas aparecem... Em... É assim as pessoas de outros 

seguimentos da sociedade e que atuam não atuam necessariamente na área da saúde, 

elas têm uma visão da saúde muito do que é passado pela impressa ou de usuários do 

sistema, então; aqui a grande maioria das pessoas que vão ao um fórum são usuários do 

hospital e eles trazem demandas, eles trazem situações que... Que mostra essa... Essa 

veracidade e têm outros que tem um entendimento mais vamos dizer assim global, né; 

da saúde... Achando que tudo é ruim, de uma maneira geral, mas é uma ótima 

oportunidade pra gente esclarecer pontos, né; então, todas as vezes que o hospital foi 

objeto de algum tipo de crítica direta ou indireta, estando os representantes lá, essas 

críticas são ou esclarecidas ou levadas ou assimiladas pra serem respondidas 

posteriormente... Isso é uma forma de exercer o controle social também fora do espaço 

exclusivo do Conselho Gestor, né; então, tem essa... Essa vamos, dizer, assim vantagem 
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de tá participando do fórum porque você também tá abrindo o hospital pra outros 

espaços que não seja aquele só regulamentado por lei, né. 

Entrevistadora: - Sim, é e como que você acha, por exemplo, lá você está em contato 

com o pessoal da educação... Com outros setores como que esse momento é aproveitado 

pra saúde, pensando um pouco é um espaço pra você conseguir talvez falar com um 

professor ou ter contado com um diretor; a pensar outras possibilidades de atuação. 

Entrevistado: - É na verdade já houve de concreto... De ação concreta desde que eu tô 

nesses quatro anos que eu frequento de ação concreta não houve nada de trabalho, 

embora a gente já tenha procurado outros seguimentos não, não via fórum, mas a gente 

já procurou... Eu mesmo procurei ( ) educação pra desenvolver é um trabalho junto as 

escolas... Com... Pelo hospital junto às escolas, um trabalho que é um projeto mais 

ambicioso de sustentabilidade... É, mas eu não tive retorno... É na verdade nós não 

fomos bem atendidos, né; pela educação a diretoria de ensino do Campo Limpo, né; que 

é responsável por essa área... É nós chegamos... Entramos... Fizemos vários contatos, 

eles nos receberam numa reunião que durou muito pouco pra explicar o que a gente 

gostaria de fazer, houve um aparente interesse depois ficou de é ter um contato por 

email e aí todos os emails que a gente mandou pra diretoria ou não foram respondidos 

ou quando respondidos a resposta era... Era que as demandas que nós estávamos 

solicitando estavam sendo providenciadas que eram dados, né; basicamente a gente 

queria saber a estrutura de ensino na região pra começar um trabalho, então; a gente viu 

que é mais difícil... Por outro lado... O... Na reunião de dezembro do ano passado... É a 

gente é foi instado pelo professor P, S da GV que participa lá a criar um fórum de 

pesquisadores no M‟ Boi e que você participa também, então; a gente tem aí, nesse 

fórum a gente tem uma participação muito grande, esse fórum especificamente a gente 

faz as reuniões aqui no hospital, né; quer dizer; então, tem essa questão também do 

hospital se abrir pra esse tipo de coisa pra esse conhecimento e de tá aberto também pra 

essa intersetorialidade, né; então, nós estamos numa faze mais... Acredito que esse 

primeiro ano foi uma fase de aprendizagem em termos de conhecimento do que cada um 

tá fazendo nas suas respectivas áreas...  E a expectativa é que a gente tenha interface no 

Fórum Social Sul... Nós fizemos uma oficina em que isso foi altamente veiculado pra 

que a gente possa formar parcerias entre os seguimentos que estão pesquisando na 

educação no ambiente e na saúde pra se juntarem e fazerem alguma coisa mais 

conjunta. 
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Entrevistadora: - Sim, pensando nessa heterogeneidade do fórum; é o que você acha 

que o fórum tem em comum olhando ele como um todo; assim por mais que a saúde 

esteja lá seja uma pauta presente outras pautas permeiam esse dia a dia e as pessoas de 

um modo geral veem o fórum como um espaço muito heterogêneo, né; tá na definição 

do fórum isso. 

Entrevistado: - É de fato; na verdade você... O que têm em comum é a... O desejo de 

construção de uma sociedade melhor, né; quer dizer, a gente tem aí uma área de alta 

vulnerabilidade, né; de todas as ordens; social, ambiental, educacional é... Você tem aí 

uma região em que a necessidade de mobilização talvez seja até maior do que outras, 

embora, a mobilização ela é parte necessária de qualquer movimento humano, né; e 

então; eu vejo que o fio condutor é o desejo de se desenvolver melhor como sociedade. 

De... Do fórum, ser um participante ativo no desenvolvimento e na qualificação dessa 

sociedade que possa trazer benefícios pras pessoas que vivem aqui... E que os... 

Utilizam os serviços daqui e que isso possa ser cada vez mais fortemente e... 

Desenvolvido e ampliado pra uma população com pouco acesso a uma série de coisas 

básicas e que vêm aumentando ao longo do tempo, ou seja, nós temos poucos serviços 

pra uma população em crescimento e o fórum é um alerta que tá sempre chamando a 

atenção pra isso em todas as áreas. 

Entrevistadora: - Pensando na composição do fórum tem algum grupo ou pessoa que 

se destaca na sua atuação dentro do fórum? 

Entrevistado: - É; os professores, né, das universidades, né; que, que, que têm uma... 

Um protagonismo, né; nas demandas do fórum é o pessoal da Santos Mártires, né; que é 

o pessoal que é a equipe do Padre J, né; que tá lá que executa as coisas ele próprio, né, 

mas fora esses não vejo um grupo específico, algum movimento específico que 

direcione o fórum ou mesmo uma parte da ( ) né; que poderia ser uma grande crítica que 

existe a, a, a alguns movimentos sociais eles se partidarizarem na hora que o partido do 

qual eles defendem chega no poder; eles deixam de ser movimento social e passam a  

ser linha assessora da gestão; então, eu acho que o Fórum em Defesa da Vida não sofre, 

não padece desse problema; ainda bem, né; porque apesar de ter uma... O próprio Padre 

J e várias pessoas lá teriam uma afinidade com o PT; eles são bem críticos 

principalmente em relação a essa administração que a gente tá tendo... Eles vamos dizer 

reconhecem que um dos benefícios que vieram pra cá durante essa administração foram 

bem poucos e não estão satisfeitos, então; acho que isso é uma, é uma... Um mérito, né; 
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do fórum continuar, sendo um movimento social e não simplesmente  uma, uma, um ( ) 

e ser dominado por um grupo, por exemplo, que poderia tá direcionando este tipo de 

coisa e nem um outro, né; apesar da gente ver que participa lá alguns outros 

representantes de partidos, né; acredito que existe no fórum um grande respeito, né; por 

eles próprios de que eles não têm nenhum tipo de compromisso pré firmado de que vai 

defender A, B ou C, né; então, acho que isso é bom. 

Entrevistadora: - Mas pensando, por exemplo, da manutenção do fórum no futuro você 

acha que tem alguma centralidade as ações acabam se centrando em uma figura ou em 

algum grupo? 

Entrevistado: - É; acho que a centralidade é o Padre J, o Padre J é uma figura forte é 

um líder e o fórum ele se capitalizou na verdade... O seguinte ele criou o fórum, né; 

quer dizer, então; o fórum tá muito atrelado a imagem dele mais acredito que ele 

conseguiu espalhar a semente de que aquilo é de todo mundo, né; assim quando ele não 

está é, é ((tosse)) as pessoas sentem falta dele, mais mesmo ele não estando às reuniões 

acontecem, as ações continuam acontecendo, então; eu não vejo uma... O fórum como 

um... De uma maneira personalista... Eu acho que é um... Uma... É um movimento que 

se consolidou; agora como tudo tem que ter continuidade, tem que ter estímulo, tem que 

ter participação e eu acho que o Padre J consegue fazer isso; agora à imagem dele é 

muito forte não há duvida se você fala em Fórum em Defesa da Vida; você num vincula 

a imagem dele, mas só ele que eu vejo eu não vejo nenhum outro, você fala em Fórum 

em Defesa da Vida, você ver o Padre J mais o fulano, mais o sicrano, mais o beltrano; 

não, é ele, né; quer dizer, ele é uma... Ele é a liderança forte e o dia que não tiver mais, 

outra liderança vai ter que ser criada, né; vai ter que assumir esse protagonismo; que eu 

acredito muito que aconteça, né; acho que... Que é uma coisa que não vai acabar não... 

A perspectiva que eu tenho é que seja uma, uma, uma... Que ele tenha uma consistência 

bem boa. 

Entrevistadora: - Sim, o fato de você ser médico está vinculado ao hospital até mesmo 

ser homem; você acha que isso interfere na dinâmica do grupo de alguma forma?  

Entrevistado: - Do fórum? 

Entrevistadora: - É na forma como ser ouvido?  

Entrevistado: - Olha pode ser, mas é claro como representante do hospital é eu assumo 

naturalmente um protagonismo o Padre J, por exemplo, muito em função das demandas 

que a gente tem aqui no dia a dia, eu sei quase sempre chego nas reuniões do fórum 
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depois que ela começou ou em alguns eventos também e o Padre J quase sempre 

anuncia quem chega, tipo assim não é o M que tá chegando ele fala “ó, o M chegou, o 

M tá aqui” não sei o que na verdade ele fala; quando ele fala “o M” ele tá falando o 

hospital tá chegando o hospital tá aqui, né; então, ele reconhece essa, vamos dizer, 

assim essa... Esse protagonismo... É pelo fato de ser médico é também ainda, né; existe 

um posicionamento na sociedade de você ter um respeito pelas categorias profissionais; 

existem pesquisas que mostram isso, os médicos quase sempre tão nas três primeiras 

colocações; médico, bombeiro, né; que é médico, bombeiro, e tem mais uma... Carteiro 

acho que é também... Médico, bombeiro e carteiro se não me engano; sempre são as três 

primeiras, por exemplo, que as pessoas mais confiam, né; que a população mais confia, 

mas isso aí é coisa que sai na impressa, né, então; pode ser sim de ter esse tipo de coisa 

e quanto a ser homem eu acho que é da natureza da sociedade mesmo, né; quer dizer, 

existem essas diferenciações, mas num creio que eu tenho, assumo um protagonismo 

neste grupo especificamente maior pelo fato de ser homem; pelo fato de ser membro do 

hospital principalmente sim; e pelo fato de ser médico talvez. ((risos)) 

Entrevistadora: - Se você fosse elencar quais as principais conquistas do fórum; o que 

você... 

Entrevistado: - Ah; o hospital sem dúvida; o hospital é uma grande conquista; o 

hospital... É assim agora teve uma grande conquista também que foi a redução da 

violência, quando ele foi lançado lá no início, né; quando Jardim Ângela é chamado o 

bairro mais perigoso do mundo tal houve uma reação da sociedade e esses números 

diminuíram naquela época, agora não se sabe se eles diminuíram por uma ação local 

que deve ter contribuído, mas também pelo crescimento da periferia, né; então, essa 

violência foi se deslocando pra mais pra outra... Pra periferia que foi se criando em 

torno da periferia, né; até um conceito de estudos populacionais que chamam isso de 

hiperperiferia, né, então; a hiperperiferia é a periferia da periferia; quer dizer é o local 

onde as pessoas mais vulneráveis ainda acabam se alocando, então; as comunidades 

mais vulneráveis onde a violência aumenta tá mais longe, do lado do Ângela, agora 

porque tá no Horizonte Azul, tá no Jardim Jacira, tá no Capela, então; você tem outros 

locais aí que essa violência foi se mudando de localidade, mas eu não sei te dizer se ela 

era maior ou menor do que era lá em mil novecentos e noventa e pouco quando isso 

aconteceu, quando foi lançado o fórum, mas com certeza o fórum teve protagonismo 

nessa discussão e o próprio Padre J apareceu como uma figura, como um líder naquela 
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época, né; ele que... Que ele se protagonizou naquela época mesmo... Em que ele passou 

a ser mais conhecido por quem trabalhava na área de... De participação de democracia 

participativa, né; então, o Padre J acaba sendo uma referência da Zona Sul e da cidade 

nessa questão. 

Entrevistadora: - Você percebe limitações na atuação do fórum?  

Entrevistado: - Sim; as limitações assim; o fórum não tem uma assim, que eu saiba né; 

assim um escopo pré-definido de metas que ele deva atingir ele é um espaço aberto, 

espaço de participação e aí ele é dinâmico você tem épocas que você pode ter maior ou 

menor participação. Nas épocas de maior participação mais demandas são atendidas e 

vise versa, então; as limitações do fórum são relacionadas basicamente a essa natureza 

dele que é a tal historia, né; muito mais é, é mais democrático dessa maneira, talvez... É 

os resultados sejam mais difíceis de ser atingidos atuando dessa forma, se fosse um 

grupo fechado que falasse “não nós vamos ter metas” que nem aqui no hospital mesmo, 

tem o nosso grupo de funcionários, nós temos metas a serem atingidas, tudo bem, são 

metas que a gente quer de qualidade de assistência, de segurança do paciên... De uma 

série de coisas que vão trazer benefício... É mais... É um grupo fechado e um grupo que 

tá aqui contratado pra fazer esse papel enquanto que o fórum se fosse fechado, lá nós 

temos um grupo aqui da USP, da UNIFESP, sei lá de que da onde que a gente faz tudo 

e... Aí ele seria, na minha opinião, menos permeável a essa participação maior ou menor 

que ocorre sazonalmente, então; acho que, o que acaba acontecendo e que é as 

limitações são decorrentes da maior ou menor participação, né; quer dizer, as limitações 

e os avanços, né; acho que o fórum cumpre bem esse papel e a participação é boa; desde 

que eu tô aqui eu nunca vi o fórum esvaziado já vi com menos gente, com mais gente, 

mais esvaziado no sentido de, de, de não conseguir fazer alguma coisa nunca vi, ele 

consegue fazer, mobiliza o grande evento, é a caminhada, né; e agora o Fórum Social 

Sul, quer dizer, na verdade você tá ampliando apesar de que esse ano muita gente 

reclamou que a participação foi baixa que não sei quê, mais isso é natural é assim 

mesmo o importante é não esmorecer e manter esse espaço aberto promover a discussão 

porque aí a participação vai vim mais... Mais fortemente à medida que as pessoas 

começarem a perceber a importância de que isso tem, então; acho que isso é o ponto 

inicial, não vejo é fragilidades assim específicas “ah o Fórum tem que mudar”, “tem que 

ser assim”, “tem que ser assado” não vejo assim; eu vejo que ele é um... Ele é 

necessário na medida da necessidade da região e das pessoas... Se um dia a região for 
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totalmente... Tiver tudo resolvido, né; vamos dizer assim coisa utópica, né; tiver tudo 

resolvido provavelmente o fórum será menos necessário, né; mais esse dia tá longe de 

acontecer; acho que ele na verdade a chance é maior dele continuar se expandido, né; 

enquanto isso e continuar ganhando relevância. 

Entrevistadora: - Quais os desafios, então; que você acha do fórum; seja pra trabalhar 

as pautas da saúde, seja pra trabalhar outras pautas do território? 

Entrevistado: - É. Os desafios... O maior é o desafio de sempre é a mobilização é 

transformar as necessidades, né; em ações práticas, né; então, é uma coisa que eu tive 

problema lá na Nossa São Paulo da folha GT de saúde é que eu anunciava a reunião 

aberta do GT de saúde... E as pessoas iam lá pra fazer discurso contra o governo de 

plantão... E aí eu falava olha tudo bem... A gente recebia as pessoas tal... Sei que, mas 

todo mundo queria falar, falar, falar e depois não sobrava tempo pra dizer o que nós 

vamos fazer... E aí eu falava assim não adianta pregar pra convertido aqui todo mundo 

concorda quem tá aqui nessa situação tá querendo mudar alguma coisa porque não tá 

satisfeito, então; não adianta a gente ficar reclamando de como os políticos se 

comportam e como eles conduzem um governo, que podia ser melhor assim; assim 

assado, nossa função aqui é tentar mudar a realidade, tentar melhorar a realidade... E o 

fórum cumpre isso... Eu acho que ele... Assim... Um grande desafio é conseguir fazer 

mais do que já faz, então; ele conseguiu aí uma grande vitória que é o hospital, né; é 

muito concreta, né; então, por exemplo, a questão da paz também é uma vitória, mas 

não é palpável, a não ser pelos índices de criminalidade da região que como eu te falei 

não sei como é que eles estão agora, se eles são melhores ou piores, do que eram 

naquela época porque naquela época era mais concentrada no Jardim Ângela... É. Então; 

o que a gente tem agora pra... Pra evoluir é realmente mobilizar mais os diversos 

seguimentos da sociedade que sentem que estão insatisfeitos e que podem contribuir pra 

esse desenvolvimento ser melhor e mais rápido, né; porque a necessidade das pessoas 

sempre é urgente, né, e aí a gente precisa de ações práticas, né; só com discurso a gente 

não resolve. 

Entrevistadora: - Mas, você acha que esse segmento, por exemplo, eles devem 

entender a serem pessoas que estão vinculadas ao movimento social ou vinculadas a 

uma instituição ou você acha que também, assim existe potencias diferentes se fossem 

pessoas moradoras do território? 
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Entrevistado: - Sim, não eu acho que o fórum não tem discriminação nenhuma nesse 

sentido, né; quer dizer, você pode ir lá como membro de um movimento social 

institucional, como é o meu caso, né; que eu vou representando o hospital é e também 

pessoas que são moradoras da região, são moradoras que não são necessariamente 

ligadas a nenhum movimento, aliás, é até uma chance de eles virem a se ligar, somar 

esforços com algum movimento além do próprio fórum, né; então; é eu vejo é essa 

participação nessa liberdade de participação como um ponto muito positivo, né; então, 

acho que tá aberto pra todo mundo, não precisa ser membro de alguma organização ou 

movimento pra poder ter um passe é livre dentro do fórum. 

Entrevistadora: - Você acha que todas as pautas são possíveis de serem abordadas no 

fórum, por exemplo, pautas polêmicas que tendem mais a saúde, mas que é da 

sociedade como um todo, por exemplo, a questão do aborto?  

Entrevistado: - é aí, aí, fica... Aí a questão você falar, você discutir uma pauta do 

aborto dentro da igreja... Aí você entra numa questão... Porque aí a questão tá o negocio, 

né; todo mundo é tem um tipo de vinculação, então; a igreja... A posição da igreja 

católica é contraria ao aborto isso é público e notório em todos os aspectos é e contra os 

métodos contraceptivos, né; o que também vai de encontro ao anseio da sociedade, ou 

seja, nós temos que melhorar a qualidade da assistência prestada as mulheres de uma 

maneira geral e o aborto é um problema de saúde pública; agora a... É você levantar 

uma bandeira dessas dentro da igreja... Dentro... Independente do padre J, saber o que 

ele pensa ou deixa de pensar... Com certeza ia criar um constrangimento pra ele que 

poderia afetar o próprio fórum, então; por uma questão... Falar assim “olha vamos 

levantar uma bandeira que é uma bandeira polêmica” e isso pode afetar todas as outras, 

né; é uma questão de priorização porque esse... Essa questão do aborto ela pode ser 

discutida em outros fóruns e não necessariamente no Fórum em Devesa da Vida; e o 

Fórum em Defesa da Vida também; o aborto? Como o Fórum em Defesa da Vida vai ser 

a favor do aborto? Né, quer dizer, então, dentro da concepção católica... Então isso é 

uma questão que realmente seria muito difícil de você contemporizar todos os fatores, 

todos os interessados, essa discussão tá na sociedade e essas discussões superpolarizada 

e não existe consenso, não existe nenhuma fonte, nenhum momento de consenso, entre; 

os que defendem e os que são contra de dizer não nós concordamos pelo menos nessa, 

nesse ponto a gente concorda, não eles não concordam em nada; eles são 

completamente opostos às soluções pra o aborto são dadas de outra maneira; quem é a 
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favor do aborto defende a saúde da mulher, liberdade de escolha de diminuição da 

mortalidade pelas mulheres que se autoprovocam o aborto em condições não adequadas 

ou mesmo em clínicas clandestinas sem condições de higiene e quem defende o aborto; 

quem é contra o aborto defende o princípio da vida, de que ninguém pode é mudar 

aquilo que já tá pulsando, né; e que o corpo da mulher é um dom que ela tem né; não 

uma propriedade dela que ela pode fazer o que bem entender; então, você tem aí 

pensamentos completamente opostos, né; então, não tem consenso nessa, nesse tema; 

então, neste caso específico é um... O Fórum não seria o local, mas do ponto de vista 

geral ele é bem plural, né; quer dizer, eu nunca vi nenhuma discussão sobre aborto, mas 

eu já vi discussões sobre temas difíceis o próprio padre J... É uma coisa que me chamou 

a atenção na caminhada foi naquela primeira parada que a gente teve lá no Jardim São 

Luis em frente a uma base da polícia militar onde ele fez o discurso em cima do carro de 

som rezando falando que nós iríamos rezar pelas vitimas da violência policial e pelos 

policiais mortos em combates, então; já houve, eu já vi resistências lá dentro do fórum 

principalmente de grupo de jovens quando foi proposto uma segurança pública 

comunitária, né; quer dizer, existe um grupo que tava lá dentro do fórum representado 

defendendo praticamente a extinção da polícia, né; quer dizer, fala assim “não queremos 

a polícia aqui; a polícia só maltrata, só bate, só desrespeita”, então; a gente quer um 

lugar sem polícia enquanto que o fórum defende uma polícia é preventiva, uma polícia 

que seja parceira da comunidade. Então essas questões e outras, e ele fala da violência 

policial, e ele fala na frente da, da base da PM, né; ou seja, ele não tá se calando é, é em 

locais diferentes, então; tem essa questão, né; tem essa questão, essas questões que elas 

são realmente polêmicas da, da natureza humana, então; um fórum que abarque tudo, 

né; é fica meio difícil, né; principalmente um cujo expoente, cujo criador é alguém 

ligado à igreja católica e a igreja católica dá suporte, né; e participa ativamente da, da, 

da organização do fórum porque o padre ele tá dentro dessa, desse contexto; não vejo 

isso como uma, uma limitação, né; quer dizer, eu vejo isso como condição natural, eu 

vejo como uma relação natural das relações humanas não existe momentos sem tem 

tabu, mas obviamente se alguém levar a questão do aborto dentro do fórum não ia ser 

calado, né; então, acho que seria uma pessoa que servia uma voz que seria ouvida, agora 

não sei se geraria algum tipo de ação institucional do fórum “ah vamos defender o 

aborto” eu acho meio difícil que isso aconteça. 
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Entrevistadora: - Eu vou fazer uma pergunta que você já respondeu um pouco no 

decorrer, mas é só pra me ajudar depois... [Entrevistado: ahn, tá.] De que forma as 

mobilizações ou as reivindicações é o que é tratado no fórum da saú... No campo da 

saúde ela permeia o dia a dia do serviço, então, no seu caso... [Entrevistado: O que? 

Desculpa, de que forma...] Os assuntos, né, que são tratados no fórum referente à saúde 

eles chegam no serviço seja aqui no hospital que você tem uma atuação direta ou na sua 

relação com as unidades básicas de saúde não sei se você percebe? 

Entrevistado: - Assim, só as demandas o que chega... Têm como eu te falei as macros, 

né, que aí a gente entra como parte protagonista de debate de saúde da região, né, 

mostrando as dificuldades, elevando números também, né, mostrando a quantidade que 

atende o número de internações, todas as questões, né; que são feitas nesse sentido e a 

demandas pontuais as demandas pontuais que as pessoas levam lá... Uma, outra coisa 

que eu não falei é que o fórum também é um local em que a gente consegue divulgar 

oportunidades de emprego pra região, né; o hospital tem uma preocupação em atrair 

moradores da região pra trabalhar aqui, então; um indicador que é monitorado, então; 

atualmente nós temos quase que cinquenta por cento de todos os colaboradores do 

hospital são da própria região e a perspectiva é que isso aumente com o aumento da 

qualificação, melhoria da qualidade educacional do pessoal que vive na região, então, o 

acesso a educação é extremamente necessário pra que esse objetivo se consolide mais 

pra frente, mas se você pegar desde o início do hospital essa proporção vem 

aumentando ano a ano, então; sempre tem mais gente se qualificando pra vim trabalhar 

no hospital, então; o fórum é um local pra gente ter esse tipo de coisa, então; várias 

vezes o diretor chega lá e fala assim “ó temos vaga pra enfermeiro quem conhecer 

enfermeiro vai lá deixe o currículo”, né; então já, tem essa... Essa outra questão que não 

é necessariamente uma demanda por atendimento e essas demandas por atendimento na 

verdade, assim, o que a gente lida da maneira não é resolver o problema da pessoa fala 

assim “ah você é meu amigo, eu te coloco numa situação melhor”, não é dentro do... Da, 

da... Do espaço institucional é o que tá travando a gente olhar o que tá travando essa 

pessoa e oferece a solução oh, você pode vim aqui marcar que nem esses casos de 

ultrassom, então, pode vim marcar dentro do hospital, você vem marcar, você vai em tal 

mesa, no tal local lá, você consegue marca e foi isso que ocorreu. 
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Entrevistadora: - É como você diferencia a participação que acontece no Fórum em 

Defesa da Vida de uma participação num espaço institucionalizado da saúde, então, 

mais especificamente o espaço do Conselho Gestor? 

Entrevistado: - É aquilo que eu te falei, né, o Conselho Gestor eles são representantes 

eleitos, né, então, eles estão representando uma comunidade, as suas comunidades com 

a obrigação de é fiscalizar e participar e colaborar com um melhor desempenho do 

hospital e isso vale pra todos os Conselhos Gestores de todas as unidades de saúde de 

tudo quanto é lugar, né, então; um Conselho Gestor ele tem uma ação muito mais 

específica enquanto que o fórum não... O fórum é muito mais abrangente, e o fórum é 

muito mais mobilizador do que o Conselho Gestor, uma coisa que a gente sempre fala lá 

nas reuniões do fórum é que as reuniões do Conselho Gestor são abertas, né; são 

públicas, né, então; não é necessariamente... Porque muita gente acha que o Conselho 

Gestor só o conselheiro eleito que pode ir na reunião, não, aliás é o lado contrário podia 

fazer até mais é fiscalizar o conselheiro, fiscalizar o fiscal, né, se meu representante tá lá 

eu quero ver como ele tá se portando, né; se ele tá aliviando pro por lado do diretor do 

hospital por algum motivo ou se ele tá é servindo algum interesse partidário que não é 

necessariamente o meu, então; esse é, essa questão do Conselheiro Gestor e do fórum 

são espaços de mobilização social, são espaços de controle de participação, mais o 

controle é muito mais exercido pelo Conselho Gestor do que o fórum ... O fórum é 

muito mais mobilização, embora, ajam interfaces entre os dois, né; você tem 

mobilização no Conselho, você tem participação também, é fiscalização e controle no 

fórum só que eu acho que o principal, né, de cada espaço é desenvolver um lado em 

relação a outro, então, pela mobilização do fórum a gente pode ter mais gente 

participando do Conselho Gestor depois, por exemplo, porque as pessoas, essa 

informação é levada e essas pessoas podem se sensibilizar e você aumenta o leque de 

opções de representação e nós temos problemas de representação no nosso sistema 

político porque ele é um sistema que é bastante, vamos dizer assim, é sectário no 

sentido de dar voz e participação pra pessoas que geralmente já são mais conhecidas ou 

que tem algum tipo de financiamento pra fazer essa participação, então, conselheiros, 

por exemplo, que são cabos eleitorais de vereadores, né, esses caras são sustentado pelo 

vereador pra fazer isso enquanto que o cara que trabalha todo dia das oito as cinco, vai 

participar como? Né, então, é o tipo de coisa que no momento em que a gente consegue 

criar espaços diferenciados, né, e o fórum cria esses espaços diferenciados ele pode 
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potencializar essa participação e aí o processo é lento dentro desse processo da 

democracia participativa e principalmente essa democracia direta que é o próprio 

representado tendo voz pra falar diante dos representantes. 

Entrevistadora: - M, agora eu tenho algumas perguntas bem pontuais tá... 

[Entrevistado: - Hum, hum, tá bom, pra gente terminar, pra você poder ir almoçar 

((risos)). 

Entrevistado: - Não eu vou ainda... Eu tenho outra reunião agora ((risos)). 

Entrevistadora: - Ah, é idade? 

Entrevistado: - Cinquenta e cinco. 

Entrevistadora: - Como que você se autodeclara cor?  

Entrevistado: - Branco.  

Entrevistadora: - Religião?  

Entrevistado: - Católico.  

Entrevistadora: - Escolaridade?   

Entrevistado: - Superior né.  

Entrevistadora: - Profissão? 

Entrevistado: - Médico.  

Entrevistadora: - Ocupação?  

Entrevistado: - Atualmente pesquisador.  

Entrevistadora: - É. Você é morador do distrito do Jardim Ângela? 

Entrevistado: - Não.  

Entrevistadora: - Onde que você mora?  

Entrevistado: - Pinheiros.   

Entrevistadora: - Então, era isso obrigada viu pela disponibilidade por contribuir.  

Entrevistado: - Ahn, prazer em contribuir com você A, P parabéns e boa sorte com a 

pesquisa.  

 

Entrevista VI - Jaci 

 

Entrevistadora: Então, Jaci primeiro eu quero te agradecer de novo, tá, por aceitar... E 

eu gostaria que você contasse como que se deu a sua inserção no Fórum em Defesa da 

Vida? 
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Entrevistada: Olha eu acho que eu nem vou ter memória pra lembrar em que momento 

essa história começou... É, assim que eu cheguei no, no bairro aqui na... Na região. 

Cheguei aqui em 1993, né, e logo em seguida eu comecei a me envolver com a igreja. 

No mesmo ano eu comecei a me envolver com a igreja e a gente aqui na região era 

através da igreja. Era uma região que faltava tudo... Então, era um bairro novo, lógico, 

logo faltava tudo e a gente não ficava quieto, então, a gente se envolvia com muitas 

coisas, então, saia buscando onde é que tinha algo e ah, ouvia falar em alguma coisa lá 

estávamos nós nos aproximando,  tudo... Então eu creio que em algum dado momento 

desse eu acabei me aproximando... Eu me lembro da primeira vez que vi padre J, 

quando eu conheci padre J, foi em uma inauguração de uma... Acho que... É uma 

adutora ou algo assim que fica na M‟ Boi Mirim e o padre J... Isso. Foi inaugurada perto 

da paróquia de Jesus do Bom Pastor e o padre T... Apresentou-me ao padre J, lá estava 

padre J, com cachimbo. [Entrevistadora: ((risos)))]. Nessa inauguração de algo da 

SABESP que tava sendo inaugurado lá. Isso faz muito tempo e aí ele estava lá e a partir 

dalí eu me lembro sempre do padre J, da gente... Ele também era muito... Eles são da 

mesma congregação, né, o padre J, e o padre T que na época era o nosso pároco aqui. 

Eles são do mesmo lugar, são irlandeses e vêm da Sociedade de São Patrício, então, eles 

se comunicavam às vezes o padre J, vinha aqui na nossa comunidade e aí nessa eu devo 

ter acabado me aproximando. O fórum especificamente eu não sei em que momento eu 

me envolvi, mas em algum momento eu cheguei lá, ((riso)) não sei como foi, mas deve 

ter sido através da igreja mesmo...  

Entrevistadora: Mas quando você chegou lá o fórum ele já tinha um tempo de 

existência... ?  

Entrevistada: Já, já, tinha um tempo de existência, Já existia. Já cheguei ao meio de 

alguma reunião que devia está acontecendo alguma temática, uma delas que eu devo ter 

participado... É que eu me lembro de ter participado foi quando esse período de 2000/ 

2005, de 2005 a 2006, então, acho que no início da... A partir do ano 2000 eu me lembro 

que foi o período onde eu mais comecei a me envolver com as coisas, então, foi acho 

que aí foi ah, o período em que eu comecei a participar; não muito, mas é porque eu me 

focava mais nas coisas do, do bairro, né. Na época a gente tinha tanta demanda aqui que 

a gente focava mais aqui, mas eu já... Foi o período que eu comecei a participar...  
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Entrevistadora: E o que te motivou permanecer continuar participando do fórum?  

Entrevistada: Nossa primeiro que lá é um encontro ((riso)) eu acho que o Fórum em 

Defesa da Vida é um grande encontro onde se encontra de tudo, das organizações 

sociais, dos movimentos de pessoas, você... Veja pessoas que você não vê há um 

tempão lá no fórum, você se encontra e desse encontro nasce às conexões, aí você tá 

falando com alguém, você sabe que alguém tá com tal coisa. Quantas coisas eu já 

conversei já lá no fórum, não é o que tá (...) a reunião no fórum, os bastidores, sabe, os 

bastidores são pra além do que tá acontecendo lá no fórum, o outro é a diversidade 

temática do fórum. O fórum tem uma diversidade fantástica ele traz muita coisa, traz 

gen..., pessoas que a gente às vezes não tinha teria a oportunidade de extrair, do ouvir, 

de pesquisas, de coisas super interessante e eles trazem pra cá e muitas reflexões e a 

gente se engaja em muitas lutas. Eu acho que é isso é se esse encontro fantástico.  

Entrevistadora: Eu vou colocar aqui, eu acho que da pra... É. Quando você vai no 

fórum você vai repr... É a pessoa A que vai lá cidadã, ou você vai geralmente 

representando algum lugar, seja, a igreja, ou seja, o seu local de trabalho?  

Entrevistada: Eu já fiz as duas coisas e normalmente a maioria das vezes eu estou nas 

duas situações. Eu diria que a A, cidadã tá sempre no fórum, agora a A, representando 

alguma organização depende do momento e também a A dos movimentos do meu bairro 

sempre vai ser essa que vai tá representando mesmo, mas sempre dos movimentos.  Já 

tive representando a ARCO que é uma associação que tem aqui, já tive representando o 

projeto MARITACA que eu trabalhei durante alguns anos na gestão desse projeto, 

enfim, os outros lugares onde eu, eu já trabalhei ( ) é uma série de outros lugares aí 

agora, por exemplo, eu tô encerrando mais um trabalho que é, é com os direitos 

humanos, então, educação em direitos humanos da do CEU Casa Blanca, lá tô eu 

também, então, tem essas, essas misturas aí ((risos))..   

Entrevistadora: Quais que são as pautas que você enxerga que o fórum vem 

trabalhando ao longo dessa sua é... Ida lá, sua frequência lá?  

Entrevistada: Eu acho que a pauta principal do Fórum em Defesa da Vida sempre foi o 

que permeou o tempo todo é o combate a violência, né, acho sempre, sempre ele esteve 

presente de uma maneira ou de outra, ele está muito presente. O combate a violência 
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dentro, dentro desse, dessa temática tem um uma, outra acho muito importante que 

sempre tá se reforçando que é o direito a cidade, né. Então, é algumas situações 

relacionadas à exclusão das pessoas e aí a temática vem de que são situações em que as 

pessoas precisam lutar por ela porque ela tem direito a, a reivindicar aquilo, então, acho 

que essas, essas duas visões deu tá sempre sendo trazida, temas que estão relacionados 

com, com elas, então, acho que são dois grandes motes do, do Fórum em Defesa da 

Vida combate a violência e direito a cidade é o que eu percebo. 

Entrevistadora: E outras temáticas, assim, você percebe mais alguma outra?  

Entrevistada: Olha, a saúde é uma delas principalmente porque há um envolvimento 

muito grande depois do Hospital M‟ Boi Mirim principalmente mais já, já havia 

anteriormente... Há sempre a participação de pessoas da área da saúde, tem uma questão 

complicada que na região agora a gente até deixou de falar um pouco mais sempre foi 

muito delicado a questão de falta de atendimento psicológico na região, uma 

necessidade muito grande desse tipo de profissional que é o atendimento as pessoas que 

tem situações de é de questões do de álcool e drogas essa é uma realidade muito forte na 

região. E, e essas temáticas sempre estiveram presente a, a representação do Hospital 

M‟ Boi Mirim sempre foi muito forte dentro do fórum, né. Eu acho que isso desde que o 

hospital ele passou a existir e envolveu a luta do hospital que também passou por, por 

esse, por esse caminho... O fórum também esteve presente nisso, então, acho que o 

envolvimento do CEJAM, o CEJAM como administrador ele também tem essa 

característica, tem essa característica de se envolver e, e acho que aí eu os pró... Os 

próprios profissionais, mesmo, né, de unidades é unidades de saúde específicas que 

acabam se envolvendo lá e aí acabam trazendo temas como a questão da mulher, né, já 

foi muito sempre muito trazida à própria questão da violência é do atendimento das 

vítimas, né, violência dos jovens, por exemplo, muitas vezes já foi discutida a questão 

da violência no trânsito, então, todas essas temáticas da área da saúde já foi muito 

representada lá, então, um dos temas muito fortes, acho que um uma, outra questão que, 

que também tem muito e se tornou em todo  em todo tempo passa é são as diversas 

formas de, de problemáticas da, da juventude porque a juventude ela tem os 

atendimentos da área social não, não contempla uma parte da vida do jovem, ela vai até 

o período da adolescência por conta das questões legais dentro da área social, né, a, a 

questão das idades onde termina ali  nos dezo... No máximo nos dezoito anos e depois 
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para só que o jovem ele continua, né, tem a sua é um momento crucial da vida dele do 

mercado de trabalho, de uma serie de coisas, então, tem sempre essa presença de 

discussão de temáticas relacionadas a esse jovens que é essa, esse envolvimento com 

muitas vezes por falta de muitas coisas acaba se envolvendo no mundo do, da 

criminalidade, então, tem muito essa temática relacionada a juventude e a questão do 

trabalho, né, que é um... Trabalho, formação, né, que é uma questão bem forte aqui na 

região.  

Entrevistadora: Como que você percebe que o fórum se organiza pra trabalhar essas 

temáticas, né, pra fazer as mobilizações, pra fazer as ações?  

Entrevistada: Acho que a existência de uma executiva é primordial pra, pra existência 

do fórum, né, e o olhar sempre atento as demandas que surgem que acho que as 

demandas são levadas, elas surgem antes nos grupos de diferentes formas, né, vários 

grupos eles (...) porque o fórum como eu disse é um encontro, mas esses que chegam no 

fórum a grande maioria eles estão em outros espaços, né, e ali é um ou dois 

representando vários não é que todos estejam ali  presentes,  então, ele já trazem 

demandas de outros lugares, de outras discussões, de outros debates, e essas, essas 

demandas, essas vozes elas chegam no fórum e acho que há, há uma executiva atenta 

que, que traz esse resgate, que traz essa escuta e, e aí transforma isso numa demanda e 

corre atrás de lutar como é que nós vamos atender isso, então, discuti isso de forma 

democrática e, e traz essas representações pra transformar em ação... Ou com 

informação e discutindo junto de qual é a ação (...) uma das coisas que é muito comum 

surgir no fórum são as cartas do fórum acaba escrevendo essas cartas chegam a, ao 

poder público, né, chega não só essas cartas, mas várias outras demandas, então, traz 

muitas representações do poder público pra que venha ouvir diretamente, né, vários 

secretários já estiveram no fórum. Então, acho que tem essa forma de, de diálogo pra, 

pra trazer essas demandas pra cá quando em outros momentos também são trazidos 

essas esses representantes políticos que estão lá na, na atuação naquele momento pra 

que eles vejam de perto as situações porque uma vez ah, é eles estarem lá nos seus 

gabinetes em outros lugares, mas se eles vêm até o local tem uma, outra, um, outro 

olhar, né. E eu acho que o fórum também já teve muito essa responsabilidade nisso.  
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Entrevistadora: Como que você acha que esses grupos diferentes e aí eles vão ter 

demandas diferentes também, é eles recebem a demanda do outro, né. E trabalham isso?  

Entrevistada: O que a gente, a gente fala que são grupos diferentes e com demandas 

diferentes, mas no fundo não são tão diferentes a gente tem talvez a prioridade naquele 

momento momentaneamente numa situação diferente, mas no fim todos nós temos as 

mesmas demandas talvez com, com características diferentes, mas as demandas são as 

mesmas e a gente se aproxima por essa... Por decidir não é essa é a prioridade, então, a 

gente, a gente se aproxima por aquela, por aquele mesmo tema, pro aquela mesma ação 

isso é, é comum pode ser que numa região, por exemplo, ah, surgiu como esse ano à 

gente, né, tem trouxe a, a questão da, da juventude de novo muito forte, do combate ao 

genocídio, né. E, e, por exemplo, a, a o meu bairro aqui, a minha região aqui é diminuiu 

muito. Já houve aqui, já foi uma região de muita violência, mas a ultimamente nós não 

vivemos mais situação de violência que já vivemos em outros tempos, mas ela continua 

presente a poucos metros daqui, então, é, é a gente precisa estar atento porque ela pode 

voltar. É uma. A gente tem consciência disso não significa que no meu bairro não, não 

há situação de genocídio, não quer dizer que, que ela não vai ser outra realidade 

amanhã, a gente precisa cuidar pra que a região no todo, né, extermine as mazelas que a 

gente tem por aqui que são coisas muito ruins que atrapalham a nossa vida, né.  

Entrevistadora: Que há de comum no Fórum em Defesa da Vida?  

Entrevistada: ((risos)) O que há de comum? Acho que o que há de comum é o interesse 

das pessoas, né. Acho é o que as pessoas buscam que é... Todo mundo quer lutar por 

algo melhor acho que isso é o que há de comum, todos têm um interesse, ninguém tá ali 

a passeio não é um encontro de amigos do chá da tarde com certeza... É um encontro de 

lutadores que querem lutar por algo melhor e que não, que não está satisfeito com uma 

determinada situação se também tivesse satisfeito não sairia das suas casas talvez, ou 

taria lá pra reunir, pra arrumar um jogo de futebol, ou coisa parecida que talvez a gente 

faça isso em outros momentos, em outros espaços, mas não é não naquele, então. Acho 

que é isso a gente tem uma, tem uma inquietação são pessoas que não conseguem ficar 

quietas vendo coisas que às vezes nem tem nada a ver com ele de forma direta, mas tem 

de forma indireta e aí tá lá na luta.  
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Entrevistadora: E como você disse são pessoas inquietas [Entrevistada: Inquietas...] 

né, com, com a visão de mundo, com pontos de vistas diferentes e que têm algo em 

comum que os mobiliza a ir lá no fórum, né. Mais essas diferenças de opinião ou de 

pontos de vista elas aparecem no fórum, você percebe isso e se elas aparecem; como 

que o grupo do seu ponto de vista lidar com essas diferenças, né. No sentido, por 

exemplo, que você falou “a, a gente prioriza situações de acordo com o momento”, mas 

como que é essa relação pra se conseguir um consenso, ou pra se conseguir escolher 

priorizar algo?  

Entrevistada: Acho que essas diferenças aparecem em diferentes momentos eu ouvi, 

por exemplo... Citar um exemplo bem simples que eu ouvi, acho até ouvi essa fala na, 

no último fórum citavam uma pessoa que insistia muito num tema muito local e a visão 

dessa...  De um das pessoas não estava é mais abrangente, né, estava muito regional, 

muito localizada e, e é lógico o fórum tem que se preocupar com a temática quando ela 

seja de interesse mais abrangente num pode ficar se preocupando só com situações 

pontuais, então, eu lembro que isso foi citado, mas eu diria que depende muito também 

das pessoas e quanto, e quão elas são convincentes, que ás vezes ela pode tornar uma 

demanda é que aparentemente é local e fazer descobrir porque que ela não é mais local, 

ela é, ela é de toda região, ela é de interesse de todos, então, às vezes depende também 

do, do convencimento dessa pessoa da, da a demanda que as pessoas levam o quanto ela 

participa, mas se a pessoa chegar lá pontualmente numa reunião e levou uma demanda, 

ela apareceu, ela surgiu uma demanda, mas ela sumiu e não apareceu mais o fórum não 

dá conta de ir atrás dessa demanda, isso não existe, então, ela vai dá conta de, de que a 

pessoa vá até lá e o grupo se mobilize pra dar uma resposta, mas no movimento maior 

deste que seja um clamor de todos e com... Acho que o grupo lida com isso, acho que o 

grupo lida com isso, acho que o grupo lida com isso numa questão do ouvir o todo. E, é 

e acho que tá muito nisso de, de priorizar aquilo que é mais, que é mais geral. É lógico 

que é que vai muito nisso também de ter pessoas que acabam sendo mais influentes pela 

sua maneira de se colocar, isso acontece em todo lugar, é assim que é, assim que a vida, 

que a vida circula né. E a gente sabe que é isso às vezes as pessoas muito quieta, muito 

silenciosa ela perde oportunidades muito boas, mais ou menos assim ((risos)).  

Entrevistadora: É. Quais as principais conquistas do fórum que você considera?  
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Entrevistada: Primeiro; a própria existência dele, que acho que tantos anos existindo 

com tanta, com tanto vigor é a primeira conquista; quantos grupos, não se começa e 

depois vai se perdendo, vai, né, se dissolvendo a outra eu acho que é a segunda grande 

conquista não que acho no caso seria a primeira no sentido de luta foi tá presente no 

combate a violência na região, né, acho que a, a  mudar a configuração, a cara do de 

pensar no Ângela, no Jardim Ângela. Quando eu vim morar; o Jardim Ângela era... Vim 

morar aqui em 93 o Jardim Ângela era a cara da violência, né, hoje a maioria das 

pessoas já não têm mais vergonha de dizer que mora no Ângela e a gente tinha vergonha 

de dizer que morava no Jardim Ângela, né, então, ser um, ter sido um ponto de, de onde 

foi um dos responsáveis; eu não diria que foi o único, claro, que não houve muitas 

coisas que cominaram com isso, mas que foi um ponto primordial o lugar onde as lutas 

se convergiram e, e elas lutaram por isso acho que essa grande conquista já se justifica a 

existência do, do fórum até hoje, né. Ah, outra acho que tá muito ligada também a essa 

questão da, da conscientização; acho que isso é um ponto muito importante da mudança 

da maneira de pensar das pessoas, né, das pessoas entenderem que ela precisa lutar, que 

ela precisa é entender a questão política da vida que ela, enfim, que ela precisa se 

colocar  enquanto cidadão, é, é o que ela pensa, o que ela, enfim, como ela, como ela se 

vê nesse mundo. Acho que é o fórum também é muito responsável por isso; ele provoca 

muito essas, esses debates pra que surjam em outros lugares, ele ( ) um provocador 

disso. Acho que isso é uma grande conquista também dessa consciência política eu 

ressaltaria esses três, esses três, grandes conquistas aí.  

Entrevistadora: Você trouxe um pouco, né, que a própria construção do Hospital M‟ 

Boi Mirim passou, né, pela luta do fórum... [Entrevistada: Hum, hum.] É como que 

você enxerga que hoje a, as temáticas da saúde elas vêm sendo trazidas; pro fórum?  

Entrevistada: Acho que uma das que foi muito, importantes é eu vejo com muito bons 

olhos o envolvimento dos pesquisadores da FGV que se envolve com o Hospital M‟ Boi 

Mirim. Acho que a, a pesquisa que eles passaram a desenvolver no hospital e a deman... 

A devolutiva que eles trouxeram pra gente isso foi muito bom, eles fizeram isso em 

diferentes momentos e esse diálogo que foi tendo é um hospital que está numa região 

onde recebe muitas... Tem um retrato de violência presente no hospital, o retrato do, do 

que acontece na região, ele, ele vai parar ali; só que esse retrato, ele, ele chega 

mascarado pra, pra população, né. Porque às vezes ele nem sai de lá, a gente nem vê, 
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então, teve um grupo que teve essa, a coragem de começar a mostrar essa cara mesmo 

que fosse pouco ou acho que isso foi uma, um diálogo fantástico, né, de, de trazer isso a, 

a questão da saúde da mulher como ela aparece também; acho que foi uma, uma questão 

muito boa de discutir a questão da, da mulher negra e a gente discutiu bastante isso. 

Acho que isso é, é e uma, um ganho, né, a violência contra a mulher como ela aparece 

na área da saúde é isso. São, são algumas conquistas que aparecem por aí.  

Entrevistadora: Fora do fórum você conhece outro espaço onde a, a população se 

mobiliza se organiza pra pensar a saúde? 

Entrevistada: Sim. Em vários... Tem várias, várias formas onde as pessoas fazem, 

fazem isso... Aliás acho até que ( ) fora tem também muito, muitos mais movimentos na 

região do Ângela, tem, por exemplo, um movimento é... Estão aqui no Ângela e o 

Capão Redondo acho que é um movimento de mulheres que trata da saúde da mulher 

negra. É, é um trabalho fantástico Fe...  Um grupo que pensar isso trazer as raízes 

discutir essa questão acho que isso é muito interessante. É existem grupos que discuti a 

saúde da mulher em diferentes lugares, tem grupos que se reúnem pra discutir saúde da 

mulher é a gente tem pessoas discutindo a saúde da juventude, e tem algumas unidades, 

falam de algumas, não são todas algumas pontualmente que tem um debate muito, 

muito bom sobre saúde aqui, por exemplo, no meu bairro... Aí trazer pro local... É tem 

uma experiência muito boa... Que eles deram uma parada e vão resgatar agora; que é a 

saúde na escola quer é discutir como os estudantes... Um trabalho pontual dentro da 

escola, inclusive, a escola que a gente inaugurou a dois a, a um tá no segundo ano de ( ) 

uma escola de ensino fundamental já na inauguração da escola ela já foi, já teve uma 

sala reservada pra saúde lá dentro, então, isso é uma conquista porque a diretora que 

veio pra escola ela veio da escola anterior aonde a unidade de saúde tinha um trabalho 

lá, então, ela já conhecia esse trabalho já teve essa preocupação, gera um fruto, entende? 

Então de trabalhar a questão da, da prevenção da gravidez na adolescência isso aqui 

ainda é uma realidade muito grande, então, a, a as DSTs, trabalhar a questão do HIV, 

AIDS aqui, por exemplo, tem um, um grupo, tem uma organização social aqui nesse 

bairro também que discuti HIV, AIDS. Aí as discussões, temáticas da saúde, lá são 

constantes é a, a questão da física, né, da saúde... Física, enfim, da pessoa como um 

todo, das pessoas se cuidarem a prevenção tem muito também a que se discuti muito, 

tem grupos disso. É não só aqui no nosso bairro, mas em outros, em outras. Hoje tem 
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muita a questão da preocupação, por exemplo, das pessoas que reúnem em grupos, mas 

que fazem caminhadas que se preocupa  muito com esse lado de que eu preciso me 

cuidar,  a gente precisa se cuidar, pra quê? Pra ter uma vida melhor. A questão da 

alimentação muitos grupos se reúnem pra discutir alimentação saudável, aliás, existem 

inclusive algumas, alguns grupos que produzem alimentação saudável, nasceu desses 

movimentos a produção da alimentação saudável, a saúde acho que tá presente em 

vários movimentos por aqui muitos, muitos, muitos mesmo. ((risos)) 

Entrevistadora: E como que você enxerga a relação que existe entre a existência do 

Fórum em Defesa da Vida e a Paróquia Santos Mártires ou a Sociedade Santos 

Mártires?  

Entrevistada: Primeiro, vou avisar uma coisa bem engraçada, só pra você ver como 

que eu vejo essa relação. Eu sou católica, né, claro, a gente tá aqui, por exemplo, numa 

biblioteca que está dentro da igreja católica, num salão da igreja católica, sou católica 

desde que nasci, eu já nasci na igreja católica, enfim, é eu até hoje nunca estive numa 

missa na Santos Mártires... Só pra você vê como é isso, é como eu vejo de forma muito 

separada, assim, a igreja (...) eu nunca vi o padre J, olha o padre J, inclusive já esteve 

aqui celebrando missa já vi padre J, celebrando missa aqui, mas nunca vi o padre J, na 

paróquia dele porque eu nunca vi em momento nenhum, nem sequer (...) nunca veio 

convite nem nada relacionado com a igreja. Eu acho isso fantástico, não há um 

envolvimento de forma direta nesse sentido, ele não aproveita a reunião do fórum pra 

dizer “olha gente tem hoje” sei lá começa “vai ter hoje à noite a missa do não sei o que” 

“vai ter tal coisa assim”, “assim, vai ter” não tem essa influência dentro do fórum, sabe, 

então, esse tipo de relação não aparece é possível participar do fórum e não se envolver 

de forma nenhuma com a igreja, por outro lado, tem o reconhecimento, quem conhece a 

história sabe disso, tem que ter o reconhecimento de que esses movimentos nasceram na 

igreja e se fortalecem com a igreja porque é o espaço da igreja que ela usa, então, é tem 

que ter esse reconhecimento por mais que muita gente hoje tenha uma ideia muito 

crítica e tem suas razões com relação a, a religião de uma forma geral e a ação das 

igrejas, mas os movimentos sociais em especial da igreja católica têm uma 

responsabilidade imensa com relação aos movimentos, né, e o Fórum em Defesa da 

Vida tem como figura número um, um padre.  
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Entrevistadora: Quais que são os desafios do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: Nossa, acho que são vários, mas é eu acho que eu não sou a pessoa 

indicada pra dizer isso, [Entrevistadora: ((riso)))], participo muito pouco pra, mas até 

gostaria, até deixar bem claro isso eu nunca estive numa reunião da executiva, por 

exemplo, né, até aí, até conheço o pessoal tenho o maior respeito e tudo, mas eu nunca 

me envolvi porque eu não tenho pernas pra tanto, né, então, nunca me... Quando eu me 

envolvo, eu me envolvo de cabeça, então, eu não gosto de só estar num lugar pra... Por 

passar, então, acho que eu teria pouco, eu tenho um olhar meio que de, de espectador 

nesse sentido, né, muito mais do que atuante. Eu, eu acho que um principal desafio é 

filtrar essas, as demandas, né, filtrar o que, que, o que, que é tem um norte, descobrir 

quais são os nortes, qual é a, qual luta, de cada vez. Acho que são muitas coisas que 

aparecem e como filtrar isso é sempre um desafio, né, que é uma pergunta anterior que 

você fez como é que lida com isso? Né. E acho esse é um dos grandes desafios, um, 

outro, acho que lidar com a diversidade, né, a diversidade de pessoas, de pensamento, 

de faixas etárias, de, né, de interesses, essa diversidade também é um grande desafio. O 

fórum é, é essa união de muitos grupos, então, é um desafio lidar com essas diferenças 

de pensar e eu diria que um terceiro é, é essa, a modernidade, digamos, assim, da vida a 

gente vive um momento de muitas mudanças nós tivemos a mudança muito rápida, 

muito recente com as tecnologias e isso apareceu, por exemplo, na última reunião do 

fórum de forma muito presente quando ficou aquela questão ah mais a gente pode der 

repente fazer um Fórum Social virtual, né. ((risos)) Então, é, é o dizer “ah não sei 

quantas pessoas, 200 pessoas, sei lá, não me lembro quantas marcaram presença” 

porque um dos eventos foi do Fórum Social Sul foi feito lá como um evento no, no, face 

né. E aí muitas pessoas marcaram presença e dez compareceram, como lidar com essa 

diversidade hoje das novas tecnologias e que elas, elas entremeiam todos os espaços? 

Você vai ver em qualquer reunião a do fórum não vai ser diferente onde a pessoa está na 

reunião ali, mas ela está em outro lugar porque ela ta no celular muita gente não 

consegue desgrudar do celular durante a reunião porque não pode realmente sei lá por 

algum motivo mas é isso é é relidar com a realidade de pessoas que tão lá divididas né 

enfim acho que esse e um desafio muito grande ((risos)). 

Entrevistadora: Aproveitando um pouco isso que você trouxe é você acha que é 

possível trabalhar todas as pautas no Fórum em Defesa da Vida? 
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Entrevistada: Não impossível não existe isso é isso é impossível nossas pautas são 

muitas são diversas a gente não daria conta o fórum não daria conta. 

Entrevistadora: Mas pensando no sentido talvez não de amplitude, mas nesse filtro 

mesmo então você trouxe a questão por exemplo, da mulher né da saúde da mulher que 

ela aparece muito e tem questões muito polêmicas que dizem de uma sociedade toda 

mas dizem especificamente da mulher então por exemplo um tema polêmico como o 

aborto você acha que seria possível ser trabalhado no fórum como que você enxerga 

isso? 

Entrevistada: Talvez o fórum tenha dificuldade de trabalhar de forma muito direta 

temas muito polêmicos quando esses temas são polêmicos na vida do cidadão polêmicos 

entre os cidadãos que é... O aborto é um tema assim o aborto é um tema polêmico até 

dentro de uma mesma família então imagina o resto né ele é um tema polêmico então 

talvez ele tenha dificuldade de... Trabalhar dessa forma mas ele tem ele tem 

possibilidades de trabalhar na questão da conscientização então trazer a diversidade 

trazer o pós e o contra o fórum é um espaço onde ele pode fazer isso e ele consegue 

fazer isso trazer o a favor e o contra  e... Democraticamente as pessoas vão se 

construindo sua forma de pensar não de trazer um algo pronto ah é isso não 

esclarecimento de todas as formas de pensar quem pensa a favor pensar o porquê, quem 

pensa no contra, mas eu sou contra por que vamos dialogar sobre isso  e as pessoas que 

decidam da sua melhor maneira então acho que a esses esclarecimentos pelo fórum sim 

acho que isso é muito possível  e acho que esse tipo de demanda pra ser atendido pelo 

fórum é excelente não no sentido de indicar um caminho acho que aí já é... Bem 

complexo de fazer esse tipo de coisa causaria talvez até divisão.  

Entrevistadora: Quais que são as potencialidades do fórum? 

Entrevistada: Primeiro acho que o poder de reunir grupos, pessoas que representam 

grupos né reunir sempre pessoas, mas essas pessoas representam grupos, então quando 

elas representam grupos elas... É uma... Ela é uma centena ela é uma dezena ela é então 

é um grande é uma grande reunião então esse... Grande potencial... Outro acho que 

muito importante é a como é que eu vou usar a palavra toda é a confiança que o fórum 

conquistou, o fórum ele tem essa... Confiança na cidade toda sabe, ele não é um... 

Qualquer pessoa que falar que é uma coisa que veio do Fórum em Defesa da Vida ele... 
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Tem esse respeito essa confiança entendeu? De que de que algo que é bom acho que 

isso é... Um potencial fantástico só... Isso meu já... É meio caminho andado pra tudo. 

Entrevistadora: Você enxerga limitações também? 

Entrevistada: Sim, lógico não existe né nada que não tenha limitações graças a Deus 

né se não nós teríamos ((risos)), se nós somos limitados, o que nós, onde nós estamos 

também tem que ser né? Então, acho que tem limitações, limitações, porque são pessoas 

que lidam com pessoas e ele não tem, o fórum, ele não tem poder de decisão ele tem 

poder de discutir de levar um resultado de uma discussão de uma demanda, mas o fórum 

não pode resolver uma questão então tem seus/ suas limitações como é que chega uma 

demanda no fórum por mais que a gente discuta por mais que a gente faz por mais que a 

gente luta é pode chegar num ponto final quando levar pra o poder público ou mesmo 

trazendo o poder público até nós enfim pode levar anos pra um resultado ... Então não 

tem esse (...) tem nossos limites né nossas limitações e acho que esse é um dos pontos 

principais. 

Entrevistadora: Com esse/ grupo né tão diferente né tão heterogêneo que é o fórum 

você percebe alguma pessoa ou grupo que se destaca por algum motivo na participação 

dentro do fórum? 

Entrevistada: Bem, primeiro acho que a figura do padre J, é o ponto principal né e 

junto com ele as pessoas que estão mais próximas a ele e isso acho que tem essa 

influência muito grande no fórum né as pessoas que estão mais diretamente ligadas a 

Santos Mártires digamos assim né a... Uma, outra passou a ser muito visível 

ultimamente é a presença dos pesquisadores da FGV que se tornaram assim de uma 

influência muito grande dentro do fórum, acho que eles se tornaram aí um... Figuras 

muito, representativas e de muita força dentro do fórum e é... Tem uma coisa boa 

também no sentido de que são alguns mais jovens então tem essa força jovem essa briga 

de pensamento aí que é legal ((risos)). 

Entrevistadora: Você acha que tem alguma centralização nas ações do fórum seja no 

espaço da Santos Mártires como você traz? Ou seja, mesmo na figura do padre J? 
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Entrevistada: Pode ser que em alguns momentos sim isso é natural dentro de um... De 

um espaço mais democrático que seja, é natural que aquela, aquele grupo que acabei de 

dizer que tem um grupo que né que vai ter um, uma parte mais forte é lógico que ela 

acaba sendo mais centralizador é isso é fato mais eu/ diria que é:... Depende muito de/ 

do que a gente ta discutindo o que é e o grupo que tá discutindo qual a força que esse 

grupo tem de/ mudança porque se ele tem força ele consegue é trazer essas mudanças 

fazer algumas acho que a caminhada esse ano mostrou um pouco isso é a caminhada 

trouxe alguns itens quem conhece alguns passos e acompanhou percebeu alguns 

momentos onde pessoas que não eram nem tinham essa influência eram até novas de 

participação no espaço e elas foram muito bem representadas e trouxeram essa mudança 

em contraponto  a figuras bem fortes então acho que existe essa essas possibilidades 

mas se num dado momento não tem essa representação mais forte vai prevalecer a 

aquela que está mais no comando digamos assim.  

Entrevistadora: O fato de ser moradora da região né do bairro, é ser mulher, é ter essa 

atuação nos diversos espaços de participação que você falou, você acha que isso 

interfere de alguma forma na maneira como as pessoas te escutam dentro do fórum? 

Entrevistada: Acredito que sim às vezes sim quando você se/ eu não representasse... É 

não  estivesse representando não fizesse enfim tivesse aparecido do nada e/ num 

aparecesse em nada que eu que eu tivesse envolvida seria um pouco estranho eu estar né 

não teria muito, voz então acho que é... São construções que a gente faz  no momento 

que a gente, como a gente é ouvido ou deixa de ser ouvido, é porque a gente construiu é 

não é porque é a primeira vez que você chegou falou e pronto não é porque você, as 

pessoas foram te conhecendo você constrói, constrói aquela mas constrói trabalhando, 

então acho que é isso, é porque já construiu não necessariamente é porque é uma soma, 

uma somatória de coisas e quando você tem toda essa soma você cria uma figura que se 

torna conhecida então é/ aí a partir desse conhecimento começa então também um 

respeito maior acho que é isso não necessariamente ser mulher acho que a condição de 

ser mulher não é o que ... Quando você coloca a questão do gênero aí no meio eu não 

colocaria não nesse nível de gênero mas na questão de participação sim de que participa 

de muitas coisas é/ tem muita gente que brinca muito comigo ta “nossa A, mas você está 

em tudo quanto é lugar A, como é que você consegue você não tem vida não A” 

((risos)) eu brinco com eles mas essa é a minha vida ((risos)) então tem isso. 
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Entrevistadora: Você tem alguma filiação partidária? 

Entrevistada: Não (Entrevistadora: [Não, não tem né?...], sou a pessoa que você pode 

chamar de quase que apolítica num é num sou apolítica porque é a nossa vida é política 

né então não tem como não ser política, mas não no sentido partidário eu não tenho (...) 

eu sei que minhas atitudes tem um você poderia ver nas minhas atitudes um lado de 

esquerda nas minhas atitudes eu tenho um, caminho uma influência desde a minha 

infância familiar e tudo de ouvir muito nesse sentido né de um caminho tenho uma 

tendência a ouvir mais a esquerda digamos assim mas não no sentido partidário não no 

sentido pessoal eu não nunca tive envolvimento com nenhum nenhuma pessoa que fala 

não esse é um candidato é um (...) eu conheço gente de todos os partidos  é me relaciono 

bem com todos eles então eu diria que eu sou a pessoa que aproveito os momentos em 

que cada um tá lá no seu poder e nunca fiz campanha pra ninguém não faço isso. 

Entrevistadora: A... Eu tenho umas perguntas que são pontuais, tá... [Entrevistada: 

Tudo bem]... A gente já tá chegando no fim [Entrevistada: Ta bom, beleza]... É qual 

que é a sua idade?  

Entrevistada: 53 anos. 

ENTREVISTADORA: Como que você se autodeclara, cor? 

ENTREVISTADA: Você sabe que isso se tornou um problema? [Entrevistadora: É? 

((risos)))] ENTREVISTADA: Porque eu cresci dizendo que eu sou parda aí um belo 

dia me caiu a consciência de que eu sou negra e até hoje eu fico nessa, nessa angustia eu 

sou uma negra parda ou eu sou uma parda negra, mas enfim, eu é diria que eu sou negra 

então. ((risos)))  

ENTREVISTADORA: Religião?  

Entrevistadora: Católica. 

ENTREVISTADORA: Escolaridade?  

ENTREVISTADA: Eu sou pedagoga, assistente social e tô aí lutando por uma pós 

((risos)) tô fazendo gestão de projetos atualmente. 
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ENTREVISTADORA: É a profissão? 

Entrevistadora: Atualmente, eu sou articuladora, mas enfim, já passei por vários tipos 

de trabalho nessa área.)  

ENTREVISTADORA: E você mora no distrito do Ângela é que aqui acho que já não é 

mais o distrito do... [Entrevistadora: É Jardim Ângela aqui é Jardim Ângela.] 

ENTREVISTADORA: Ainda é Jardim Ângela, então, era isso tá (Entrevistadora: 

((risos))) eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade [Entrevistadora: 

Imagina.] E foi muito bom ouvir você muito enriquecedor.  

Entrevistadora: Obrigada eu é que agradeço ((risos)) pela oportunidade. 

  

ENTREVISTA VII - Zélia 

Entrevistadora: - Então, primeiro eu queria muito agradecer, tá, a sua disponibilidade 

em aceitar em contribuir, tá, é eu gostaria de saber como que você conheceu o Fórum 

em Defesa da Vida?  

Entrevistada: - Ahn, eu conheci o Fórum em Defesa da Vida aqui na supervisão 

mesmo, eu já tinha... Eu não participava já tinha ouvido falar, já tinha umas colegas da... 

Da mental psicólogos que participavam que trabalhavam principalmente com crianças. 

Eu até achava que era uma coisa mais direcionada, que tinha CEDECA, tinha né. E aí 

eu fui conhecendo aos poucos, né, e esse ano teve uma... Houve uma chamada da 

secretária da saúde, né, e aí nós começamos participar mais intensivamente; eu fui 

chamada é eu não fui no primeiro. Na primeira vez que a nossa supervisora foi, mais aí 

eu fui chamada pra substituir algumas pessoas no... Preparar documentos, né, pra 

preparar dados pro fórum e fui chamada pra uma reunião executiva, né, do fórum pra 

substituir a J que era nosso contato com eles maior... E aí eu fui conhecendo, a gente foi 

né, a gente vai se envolvendo com as questões, né, o fórum sempre é muito 

questionador; ele é muito é em relação aos serviços, né, então, a gente acaba se 

envolvendo e acaba também ajudando um pouco, né, querendo ajudar o próprio fórum 

porque a gente tem dificuldades assim no trabalho que são questões políticas que são de 

vontade política, né, então, a gente acaba também ajudando eles ( ) dados pra gente 
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mesmo pra outras questões de violência contra os jovens, né, eles já pediram dados pra 

gente.  

Entrevistadora: - Sim, então, quando você vai; você vai representando a supervisão de 

saúde ou é a cidadã M L? 

Entrevistada: - Então, eu tenho ido como saúde... Tenho ido como saúde, mas eu acho 

que essas coisas também... É como saúde, mas eu acho que é a gente não é um só, né... 

[Entrevistadora: Sim.] É então, eu vou como saúde, mas eu acho que eu tenho uma, 

uma identidade de trabalhar, também profissional cidadã, né, então; a gente tem uma 

visão crítica, né, do que a gente tá fazendo, do lugar de onde a gente tá, entendeu?  

Entrevistadora: - Sim, você falou né, que teve uma chamada pra vocês começarem a 

participar. Assim qual motivação, né, que levou a ocorrer essa chamada? 

Entrevistada: - Eu não sei. Eu sei que o secretário esteve aqui no Fórum em Defesa da 

Vida e foi questionado sobre uma série de coisas, eu não me lembro, eu não sei 

exatamente essa escolha e... Aí eu vi que o secretário tinha feito algumas promessas, né, 

é de resolver algumas coisas, né, eu não sei se você tava no último que foi em outubro, 

né... [Entrevistadora: Sim.] que a gente levou questão até o padre chamou pra questão 

do descredenciamento dos hospitais psiquiátricos, mas o secretário já vinha pela 

segunda vez dar resposta daquilo que foi encaminhado dentro da secretária que era um 

pedido do próprio fórum. 

Entrevistadora: - Sim, quais as principais pautas que você enxerga que vêm sendo 

trabalhadas no fórum? 

Entrevistada: - Então, a questão do genocídio dos jovens, né, da periferia, jovens 

negros da periferia, acha que é uma questão... É e a questão da saúde mesmo, né, da é da 

promoção de saúde na região de M‟ Boi Mirim, né. 

Entrevistadora: - Sim, é dentro da saúde você falou né, que eles trouxeram algumas 

pautas você trabalha com a saúde mental...[Entrevistada: Sim.] você percebe que a 

saúde mental é uma questão que tá em evidência no fórum. 

Entrevistada: - Eu acho que sim, tá, tá. 

Entrevistadora: - E como que você percebe que eles buscam essa questão da saúde 

mental?  

Entrevistada: - Então, eu sinto que existe é da saúde comum como um todo, eu acho 

que existe, assim no fórum eu acho que eu não sei se existe um entendimento, eu não 

sei. Eu tenho uma pergunta na verdade; o que eu percebo é eu tenho uma pergunta; se 
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eles entendem quais são os princípios do SUS? Se eles entendem quais são, o que, quê 

rege todas as nossas ações? Enquanto Secretária da Saúde é que, que podem avançar na 

questão de saúde, então, por exemplo, aquele pedido do não descredenciamento dos 

leitos psiquiátricos é um pedido pra agora porque essa não é a política; é um pedido de 

socorro, vamos fazer alguma coisa porque vai haver desassistência, mas a política é 

outra; a política é a reforma psiquiátrica é a internação breve é a pessoa continuar 

inserida no seu, na sua comunidade é a família tá junto, né do paciente porque a família 

também adoece; você trata fora você segrega os processos que, né são importantes no 

tratamento da pessoa, então, assim por isso que agora eu vou fazer uma apresentação da 

reforma psiquiátrica e da política de saúde mental do município.  

Entrevistadora: - Sim, você percebe que são trabalhadas outras temáticas do campo da 

saúde?  

Entrevistada: - Então, tem a questão, né que eu acho muito interessante da, do hospital 

escola, né, que eu fico pensando se isso não é estratégico até porque o CEJAM tá a 

frente disso querendo formar uma escola de saúde na região, mas é aí qual a pergunta? 

Se eu percebo... [Entrevistadora: é se tem outros espaços.] Ah sim tem, tem essa 

questão da, da é de leitos de, né e da... Eu vejo menos falar da Atenção Básica que eu 

acho que era o que devia tá estruturando tudo. 

Entrevistadora: - É, assim, considerando outras pautas, né, você falou do tema da 

questão da violência com os jovens; enfim, você é percebe outras pautas que também 

permeiam ali as reuniões do fórum? 

Entrevistada: - Eu acho que a cultura de paz de uma forma geral, né, a não violência a 

participação popular, né, é a participação dos cidadãos em todos os processos é 

administrativos, né de governo, eu acho que essas coisas estão por trás de tudo isso. 

Entrevistadora: - Sim,  como que você percebe, por exemplo, você falou agora, né 

são tratadas temáticas diferentes, né não exclusivas ao campo da saúde, mas acabou 

coincidindo de temas exclusivos da saúde permeassem esse espaço; qual a potência que 

você acha que esse espaço do Fórum em Defesa da Vida tem pra trabalhar com as outras 

temáticas e com a temática da saúde?  

Entrevistada: - Eu acho que a potência é exatamente é ter um espaço de diálogo 

mesmo, né um espaço de diálogo. Que acho que todo o espaço de diálogo ele é rico, ele 

é fértil, né, e que as pessoas é das mais diferentes origens, das mais diferentes interesses 

vão poder discutir essas questões que dizem respeito as suas vidas. No campo da saúde 
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eu acho que a participação popular é importante, ela é importante porque é toda unidade 

de saúde tem que ter um Gestor da comunidade, né, isso não tem como não ter, mas eu 

acho que isso não basta; acho que esse fórum é um a mais mesmo, então, a gente vê 

Conselheiros que conhecem o fórum, né, então, assim as coisas começam a se... As 

pessoas começam é um processo de capilarização de informações de ações, né, então, 

mais ou menos isso as coisas vão se enraizando no território. 

Entrevistadora: - Sim, você pertence a uma instituição, né, que ela é pública e que de 

alguma certa forma ela tem um vínculo maior com a secretária da saúde...? 

 Entrevistada: - Eu sou da Secretária da Saúde, né, a Secretária da Saúde não é uma 

escola; são pessoas diferentes com visões diferentes. 

Entrevistadora: - Sim, e no caso lá têm outros profissionais da saúde que tão, por 

exemplo, trabalhando é pelas OS enfim... [Entrevistada: Sim.] Você percebe que a 

população, né, as pessoas que participam do fórum têm um tipo de cobrança diferente 

por você ter esse vínculo, ser secretária da saúde? 

Entrevistada: - Não, não sinto. Pode ser que tenha, ainda não percebi, não percebi 

ainda em relação a mim... [Entrevistadora: - É em relação ao que você representa né.] 

Não senti ainda, eu senti que eles percebem que eu tô lá como secretária, como saúde 

até outro dia o R falou “não, mas aqui você é uma pessoa e tal”, mas assim é difícil 

desvincular essas coisas, né, porque assim é eu acho aqui eu também tenho que ser 

pessoa cidadã, eu tenho que promover é o diálogo, eu tenho que promover a 

participação, então, o que eu vou fazer eu procuro é não determinar mais como negociar 

com as OS, né, porque são elas que executam, então, fazer uma coisa mais, né,  com e 

as OS com, com Conselho Gestor e eu tenho ido ao Conselho Gestor, então, eu acho 

que as coisas têm muita ajuda, né, então, eu acho difícil se eu tô aqui hoje é porque eu 

tenho uma historia também, de ter trabalhado na ponta, acho que ainda tem uma ponta, 

né... ( ) 

Entrevistadora: - É das reuniões que você participou lá do fórum como que você 

enxerga as relações ali, né?  

Entrevistada: - Então, eu não participei dos fóruns... Eu participei de um... Eu vou 

participar desse em parte porque, assim, o fórum coincide com uma outra reunião minha 

aqui... Eu participo nas executivas, aí você perguntou?  
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Entrevistadora: - É, por exemplo, na reunião da executiva como que você percebe que 

as relações ali no sentido de qual pauta que eu vou abordar quem fala é alguma pessoa 

se destaca você percebe? 

Entrevistada: - Ah, quem se destaca é o padre J, né, é uma liderança, né, que não sei se 

é natural, porque não existe nada natural, né, é tudo é construído socialmente, né, mas é 

uma liderança da região... Ele é uma pessoa que se destaca e isso... É às vezes eu acho 

né, na última reunião, eu senti que existe assim alguma coisa, eu senti... Eu não posso 

afirmar de que existe um posicionamento político até partidário que me preocupou um 

pouco, né, porque eu acho que as coisas vão para, além disso, é eu senti isso numa fala 

minha que eu senti uma reação e que de uma pessoa que eu falei, acho que eu mexi em 

alguma coisa que, né, me senti meio polida ali a minha fala, né, que era um 

posicionamento contra, né, então, às vezes eu acho isso. 

Entrevistadora: - Você como profissional da saúde; você tem contato com os 

Conselheiros, enfim, como você mesmo falou... [Entrevistada: - Sim.] é qual que é a 

diferença que você enxerga né, entre esse espaço do Conselho Gestor, né, que é um 

espaço institucionalizado e um espaço com as características do fórum? 

Entrevistada: - Qual a diferença? Ó, o Conselho Gestor é bem mais difícil viu ((risos)) 

ah, ele é porque, assim, a gente tá tudo no mesmo barco e eles vêm com umas 

demandas, assim, muito difíceis do Conselho Gestor; eu acho que o fórum nesse sentido 

ele é mais amplo, né, parece que ele tem um caminhar é que vai junto mesmo, né, com a 

comunidade e o Conselho já está tendo esse movimento, né, a gente teve uns momentos 

muito difíceis do Conselho Gestor, principalmente é um ano atrás tava bem difícil, eu 

sinto que o Conselho Gestor ele é mais é objetivo nesse sentido de pedir as coisas, né, e 

porque ele tá ali naquele local, naquela UBS, ele sabe o que a população precisa, né, 

então, nesse sentido eles são mais aguerridos, né, em termos de demanda de. 

Entrevistadora: - Então você acha que o fórum, por exemplo, ele tem alguma limitação 

pra trabalhar o tema da saúde ou outros temas?  

Entrevistada: - limitação... [Entrevistadora: Sim.] É, eu não sei se o fórum tem que 

trabalhar tudo da saúde, né, acho que ele talvez ele tenha um pouco que conhecer um 

pouco mais, né, talvez eu nem sei se é um desconhecimento, né, é me pareceu, mas eu 

não sei, talvez seja, né, por isso eu vou fazer  essa apresentação da reforma psiquiátrica, 

que é uma política importante que tá dentro das diretrizes do SUS, né, eu acho que 

talvez entender um pouquinho o que é a saúde que a gente é uma, eu acho que a gente 
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tem uma estrutura já a gente não tem muitos recur... A gente tem muitos recursos, M‟ 

Boi a gente tá vendo, embora, a gente lutou muito, agente conseguiu muito nos últimos 

quinze anos, então, assim, foi muito, né, é um pessoal muito que independente do 

prefeito que entrou a gente fez muita coisa, né, eu me sinto participante de muita coisa 

aqui da, do programa saúde da família a gente e cem por cento estratégias saúde da 

família e eu participei de todas... Desde o começo, né, então, existe uma estrutura de, e 

processos de trabalho em andamento, entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] Só que é 

muito grande a questão da saúde e a gente tem uma mania de abraçar tudo que eu acho 

também, não sei se a gente tinha que tá dividindo com outra, com outros setores, né, 

da... ( ) né, que tem... Eu falo, assim, gente tem CID pra tudo, tem CID pra quem mora 

sozinha tem família, tem CID pra quem ganha pouco e tá demenciado, então, assim tudo 

nós vamos pegar tudo é pra nós, né, se acha CID pra tudo, então, tudo tá dentro da 

saúde. 

 Entrevistadora: - Sim, pelo o que você tem participado ou ouvido falar do fórum, 

quais que são as principais conquistas do fórum? 

 Entrevistada: - Olha, o que eu sei, eu não sei se é do fórum, mas de todo esse 

movimento da Santos Mártires que é realmente é promover a região do Jardim Ângela, 

né, diminuir a violência na região, né, a implantação o nosso próprio CAPSAD, ele é 

uma unidade que foi unidade é da Santos Mártires com a UNIFESP, então, assim é o 

próprio SEDECA que hoje é outra unidade da assistência social, então, existe um 

trabalho que o fórum, né, não sei se e o fórum em si, mas a próprio trabalho do padre J, 

né, que  é quem, né, é o grande não sei se mentor desse fórum,  né, em que ele plantou 

muita coisa aqui na região que a gente tem tá sempre a frente das coisas tá, sempre junto 

tá sempre... ( ) 

Entrevistadora: - É o fórum ele tem essa relação, né, muito próxima com a Sociedade 

Santos Mártires, com a Paróquia Santos Mártires; como que você enxerga isso, por 

exemplo, é um espaço de uma igreja, e em quanto um espaço de participação de ter 

pessoas que não obrigatoriamente são da igreja... [Entrevistada: São da igreja, isso é, 

então, eu acho isso muito rico porque você não fica só no seu gueto, né, o padre podia tá 

lá o que é da igreja é da igreja o que não é; ele é uma pessoa que vai agregando, ele 

agrega, né, eu acho que o fórum tem essa peculiaridade, essa característica do padre J, 

ele tá agregando as pessoas na região, né, para o bem comum muito mais do que para a 

Paróquia Santos Mártires, né, enquanto uma comunidade ali dessa região. 
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Entrevistadora: - Mas esse histórico da religião, por exemplo, você enxerga como 

alguma limitação pra pessoas participarem, por exemplo?  

Entrevistada: - Não sei; isso eu não sei dizer; porque eu sou nova, né, eu tenho pouco 

tempo, então, eu não sei se tem, acho que muita gente ali que conhece o padre J a muito 

tempo de frequentar de... Mais eu não sei dizer isso, eu não sei te dizer não, se for não é 

tão claro assim. 

Entrevistadora: - Sim, você acha que todas as pautas pensando no campo da saúde, 

então, por exemplo, pautas polêmicas é que permeiam o dia a dia da sociedade de um, 

certo sentido pode atingir o fórum como, por exemplo, algumas questões de direitos das 

mulheres ou a própria questão do aborto é você acha que seria possível ser trabalhadas 

no fórum?    

Entrevistada: - Acho que a questão do aborto, não sei; porque o padre é contra, né, 

((risadas)) então, não sei como seria, né, não sei como seria, não sei te dizer... Eu não 

sei que seria possível trabalhar nesse fórum, eu acho que o que se tem trabalhado é a 

não violência e a participação comunitária, né, construção comunitária de uma 

sociedade; agora essa questão, questões mais polêmicas, acho que a questão da mulher 

acho que talvez, não vi ser assim diretamente tratada né, mas ali tem a Casa Sofia do 

padre J ((risadas)), entendeu? Eu acho que tem questões assim, aborto já não sei, existe 

o aborto legal, mas eu não sei se ele seria contra; se ele se posicionaria; acho que, ele 

diz que é contra, mas eu não sei como o fórum... Eu acho que o fórum é maior que 

também espero que a Santos Mártires, né.  

Entrevistadora: - Sim, você acha que se fosse, tivesse conseguido participar um pouco 

mais das reuniões é do fórum, né, a reunião ordinária mudaria um pouco a sua 

percepção?  

Entrevistada: - Acho que sim, porque assim é eu acho que ver o que acontece lá é eu 

acho que conta tem mais gente reunida, né, então, eu acho, eu imagino que tenha mais 

gente reunida, eu acho que mudaria sim. 

Entrevistadora: - É. A construção do hospital ele também é sempre posto, né, como 

uma conquista do território, mas as pessoas têm falado bastante do fórum, da atuação do 

Fórum em Defesa da Vida; como que você enxerga isso?  

Entrevistada: - É sim, eu acho que sim, é uma solicitação da comunidade há muitos 

anos, mas também houve um grande... Quando a Marta entrou na prefeitura e foram 

criados as Reuniões de Orçamento Participativo que eu não vejo mais assim ocorrer, 
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então, assim tudo que... Todo dinheiro que iria ser gasto na região era discutido na 

comunidade, era uma... Assembléias enormes, né, eu participei e o hospital de M‟ Boi 

Mirim também foi, mas já existia isso em pauta e eu já não sei se era do fórum se não 

era; eu me lembro que isso foi trazido e foi apontado e foi apontado como uma 

prioridade pra M‟ Boi Mirim, o hospital, então, acho que... Eu não acho que uma coisa 

resolve o problema, né, não acho que é um fórum que salva ele é mais um espaço de 

provocação de, de apresentação de conversa de discussão, né, eu não acho que o fórum 

só seja importante, acho que ele é importantíssimo, né, ele é como é talvez, é um grande 

é vou dizer provocador, né, mais existem outros movimentos na região, né, outros 

fóruns existem, né, houve também outros espaços... Eu me lembro que esse do 

Orçamento Fórum Participativo foi muito rico nunca mais a gente teve. 

 Entrevistadora: - Sim, é você falou, é que teve esse momento esse ano que vocês 

começaram a participar mais, né, a supervisão passou a ser representada num espaço do 

fórum, qual que é a perspectiva futura como que você vê você vê uma perspectiva de 

continuidade, que vocês acham que a supervisão é pode trazer de contribuição pro 

espaço do fórum? 

 Entrevistada: - Eu acho que sim, que a gente pode sim, né, no sentido em que a gente 

é não só vai subsidiando como vai sendo subsidiado pelo próprio fórum, né, uma coisa 

de duas mãos, né, dois lados. 

Entrevistadora: - No início do ano tiveram algumas reuniões, né,... [Entrevistada: É 

que acabou resultando na vinda do Secretário, enfim, é uma mobilização do fórum, né, 

como que você enxerga que isso foi articulado até conseguir vir o Secretário... 

[Entrevistada: Não sei, não faço ideia, sabe por que a gente fica na interlocução e 

quando você vê tem um acontecimento, então, eu não tenho ideia, não tenho essa 

historia não aqui dentro, não tenho, também nunca é porque, assim, a supervisora que tá 

aqui não tá mais entendeu? Então, você não sabe como aconteceu. 

  

 Entrevistadora: - É com pessoas que eu conversava eles colocam que no fórum a 

temática é ganha destaque, por algum motivo, porque ela tá em evidência parece ser 

uma necessidade e pelo o que eu tenho observado a questão da saúde mental tá... 

[Entrevistada: Sim.] sendo no campo da saúde a grande prioridade, assim, você 

também tem essa percepção?  
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Entrevistada: - Sim, tenho só que eu acho que a saúde mental ela permeia toda Atenção 

Básica, a gente tem uma... Em termos de saúde mental a gente tem uma Atenção Básica 

muito pouco equipada em termos de saúde mental e eu acho que assim... Nós teríamos 

menos crises se a gente tivesse uma Atenção Básica bem estruturada, né. 

Entrevistadora: - É o fato de você ser mulher, uma mulher branca que tem um nível 

superior e que está vinculada a secretária da saúde nas reuniões executivas, você acha 

que alguma característica dessas interfere na maneira como você é ouvida?  

Entrevistada: - Deve interferir, ((risada)) deve interferir; eu acho que tudo infere em 

tudo, né, eu acho que é eu tenho um é um filósofo chamado ( ) que eu gosto muito dele 

ele diz que nós somos responsivos, né, então, tudo interfere, todo mundo interfere em 

todo mundo, então, eu não sei qual é essa, essa interferência que tenha minha fala, 

nunca senti minha fala desqualificada por isso, mas minha interferência tem talvez, até 

às vezes não sei que interferência tem, mais tem. 

Entrevistadora: - Você tem algum partido político ou alguma tendência política ou 

partidária?  

Entrevistada: - Então, eu tive, eu tive, ((risadas)) né, quando eu era jovem tinha Arena 

MDB, eu era MDB, ((risos)) eu sempre fui do outro lado ((risos)), quando é quando eu 

era... Aí depois teve, né, PMDB, então, assim e votei muito no PT que hoje tá, mas eu 

tenho me decepcionado com as notícias que tão, e eu acho que existe uma... ( ) Um 

alarde de muitas coisas mais, mas eu acredito que muita coisa é verdade e que não acho, 

que eu sou do PT, né, eu acho que existe uma corrupção que ela é, parece que ela é 

sistêmica, né, ela tá e ela não tá só na política ela tá são pequen... Às vezes existem 

pequenas corrupções que você vai vendo no dia a dia de todos os níveis e todas, né, e aí, 

aí você ver, então, eu hoje eu não tenho mais, eu acho que existe um trabalho que é 

político é dar voz pras pessoas isso é político eu não sei se é partidário. 

Entrevistadora: - É o fórum ele é um espaço bastante, com pessoas de lugares 

diferentes; tem pessoas do território, tem a presença dos pesquisadores, enfim, o que 

você enxerga de comum nesse espaço?  

Entrevistada: - Gente querendo transformar é isso que eu percebo. 

Entrevistadora: - Agora eu tenho umas perguntas mais objetivas... [Entrevistada: Tá 

ótimo.] Tá bom, é idade? 

Entrevistada: - Eu tenho... Às vezes eu me pergunto que idade eu tenho... Eu tenho 

58... ((risadas)) 
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Entrevistadora: - Eu falei branca na pergunta mais é a minha percepção de você, mas 

eu queria saber como você se autodeclara?  

Entrevistada: - Branca, me declaro branca. 

Entrevistadora: - Você tem religião?  

Entrevistada: - Tenho, eu sou católica. 

Entrevistadora: - Escolaridade?  

Entrevistada: - Eu tenho o nível superior, eu fiz especialização em terapia familiar. 

Entrevistadora: - É a sua profissão?  

Entrevistada: - Eu sou psicóloga. 

Entrevistadora: - E a ocupação atual? 

Entrevistada: - Eu tô na interlocução de saúde mental. 

Entrevistadora: - Você é moradora daqui do Jardim Ângela?  

Entrevistada: - Não, não sou, mas eu trabalho aqui desde 1990... ((risadas)) 

Entrevistadora: - Então, era isso tá, se sinta a vontade pra falar algo que você acha que 

seria interessante da sua vontade...  

Entrevistada: - Então, é foi muito bom participar, foi muito bom pensar um pouco, né, 

acho que quando a gente participa de uma pesquisa... É sempre existem questões que 

fazem a gente pensar, algumas perguntas que você me colocou que eu saiba essas 

perguntas da minha participação nesse fórum, do meu papel, o que quê eu sou; se eu sou 

saúde, se eu sou comunidade...  É acho que não acredito em pesquisa neutra ((risada)), 

eu acho que a pesquisa sempre interfere também, foi um prazer ( ) espero ter 

contribuído com a sua pesquisa. 

Entrevistadora: - Contribuiu sim, muito obrigada viu muito obrigada mesmo. 

 

ENTREVISTA VIII – Balneário  

Entrevistadora: - Eu queria super, te agradecer por você aceitar tanto com a entrevista 

como auxiliar com os documentos, quero super agradecer de verdade a sua 

disponibilidade viu, é eu queria saber como que você começou a frequentar o Fórum em 

Defesa da Vida? 

Entrevistado: - Bom, o Fórum em Defesa da Vida é na verdade é só um fruto do fórum 

antes, o fórum fazia uma articulação aqui no território que se eu não me engano era 

Jovens Construindo um Futuro isso em 1998, não 2006 Jovens Construindo um futuro. 

E eu era um estudante do ensino médio vim participar das ações aqui e nesses Jovens 
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Construindo um Futuro eles falaram sobre locais de educação popular, foi meu primeiro 

contato. E aí se passaram uns anos eu saí do ensino médio é vim fazer a faculdade, 

entrei na área social e comecei a frequentar o fórum daqui é no período de instalação do 

Hospital M‟ Boi Mirim, então, eu frequentei alguns debates quando dava, né, na época 

de faculdade é participei do abraço, participei de algumas discussões do Hospital M‟ 

Boi Mirim que eu pensava que era importante, mas não tinha muita noção do tamanho 

que era o fórum assim queria mais conhecer pessoas das lideranças da região aí me 

ausentei mais um tempo devido ao final da faculdade e depois retornei em 2011, final de 

2012, né. Foi aí que eu me entreguei mesmo ao fórum. Já sabia das conquistas e de 

todas as articulações e devido ao trabalho com as famílias aqui de vulnerabilidade social 

o fórum ele auxiliava a dar ressonância, né, nas discussões que em outros espaços eram 

menos acolhedoras ou mais burocráticas vamos dizer por assim. 

Entrevistadora: - Mas hoje em dia a sua permanência no fórum é o cidadão A, ou é o 

A, que tá representando uma instituição? 

Entrevistado: - Hoje é mais pelo cidadão, né, quando eu entrei, quando entrei era por 

causa da instituição que eu trabalhava no NPJ que era o Núcleo de Proteção Jurídica. 

Hoje como estou na executiva é do próprio fórum e depois de tanta coisa já realizada 

esse ano a gente parou eu e o R, colocamos um pouco as coisas no papel, de tantas 

coisas que nós fizemos. Hoje estou como cidadão, mesmo saindo da instituição Santos 

Mártires eu continuo porque antes eu já fazia parte, né, já vinha esporadicamente não 

iam todas as reuniões, agora participando mais ativamente e colaborativamente também. 

Entrevistadora: - É você possui algum vínculo partidário? 

Entrevistado: Não, por enquanto não, já até pensei, estudei alguns partidos novos, 

partidos velhos, partidos de direita, partidos de esquerda, mas nenhum me atraiu por 

enquanto, quem sabe daqui a pouco.  

Entrevistadora: - Mas tem alguma linha de que se assemelha mais a suas ideias?   

Entrevistado: - Esquerda, mas eu partido de esquerda... Aqui a gente anda se 

decepcionando com os partidos de esquerda, mas assim um partido de esquerda.  

Entrevistadora: - Quais que foram as principais conquistas do fórum? 

 Entrevistado: - Olha, são bastante hem porque muita gente fala do hospital M‟ Boi 

Mirim e das bases, né, mas eu acho que a principal conquista do fórum foi juntar 

pessoas com interesses comuns, né, que se você for pegar as primeiras Atas lá “ah o que 

tá acontecendo” “é o índice de violência”, então, “não sei o que” “na escola são os 
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jovens que tão morrendo” “é a policia que tá matando”, então, tinha uma pessoa com 

essa angústia desse lado, outra pessoa desse lado, aí essas pessoas se juntaram e 

começaram a pensar acho que esse foi o principal legado. Aí após essa comunhão de 

pensamentos aí sim aí vem se a luta e os frutos, né, que tá assim a maior com certeza 

pelo aspecto físico da coisificação do sentimento da população que foi o hospital e foi 

uma luta grande, né, é a que tem maior ressonância mais assim as bases comunitárias 

inicialmente foi um laboratório deu muito certo é as reuniões que nos cessaram nesses 

20 anos, né, de fórum ( ) os períodos de exceção que são os períodos que ocorreram é 

estados de exceção pelo Estado que ocorreram várias chacinas, que ocorreram mortes 

do lado de policiais, mortes de lado de bandidos, facções, né, 2006, 2012, 1996 foram 

anos que esse fórum trabalhou bastante na divulgação dos dados do achamento de 

responsáveis, nos seminários de segurança públicas que foram realizados aqui, que mais 

na criação de Ação Civil pública, lá em 1998, pra ampliação de creches na região, na 

ampliação de serviços sócio assistenciais na região que não tinha, então, não tinha antes 

de se pensar o serviço social ou assistência social esse fórum já se debruçava sobre 

esses assuntos  e criou o serviço como o CEDECA que é o Centro de Defesa da Criança 

e o Adolescente, Casa Sofia que é o Centro de Convivência em Defesa da Mulher em 

situação de violência é criou o RAC que acompanha os meninos em medida sócio 

educativas isso antes da legislação instaurar aqui deveriam ter serviços é nesse pra essas 

pessoas, então, tudo isso veio fomentado em discussões no próprio fórum, né, é o 

serviço Cuida que acabou fechando, mas um serviço que virou até livro é tratava de 

crianças que eram filhos de alcoolistas um serviço que na literatura ele é referência, mas 

politicamente não foi viável, então, teve que ser fechado, né, e todos esses outros o CJ 

Centro de Convivência também foi uma luta a partir daí do diagnóstico da população 

em que os jovens estavam ociosos e precisava de espaços de convivência, então, isso foi 

tudo criado e pensado pela população, discutido e de alguma maneira com pessoas 

bastantes dedicadas as Causas. Porque olha existem pessoas, principalmente mulheres, é 

nessa região que são lutadoras, né, é fica muito na figura... Até falo pro padre, fica 

muito na figura eu acho do padre majoritário, né, o padre J, mas assim por trás assim 

têm mulheres guerreiras como a própria L, C S, que são da... Do combate a violência 

contra a mulher M, dos A, lá no fundão questão de saúde e mananciais, M, que são... 

Nossa são várias mulheres que, assim, que não estão a um, dois anos; estão a dez, vinte 

anos brigando por direitos coletivos, assim, nada... [Entrevistadora: Sim.] referente à 
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própria pessoa ou cargos e salários como a gente costuma ver já alguns infelizmente 

vereadores da nossa região, são pessoas simples que brigam e fazem abaixo assinados e 

vão pra rua e discutem e depois conquistam e vai pra uma próxima luta, né, isso é muito 

interessante daí até um trabalho nessa região.  

Entrevistadora: - Sim, você trouxe bastantes ações, né, mobilizações, muita, muita 

memória mesmo. É e mais... Quais foram às pautas que você destacaria que mais vêm 

sendo trabalhadas no fórum? 

Entrevistado: - Ah, então, no ano de 2012 foi o de Estado de exceção e da violência 

policial, né, então, devido aos ataques da facção criminosa... Depois é nós sabíamos que 

tinham algumas células na região, mas essas células elas não compactuavam com o 

Estado de exceção e os nossos jovens estavam morrendo, então, se não era as células 

quem era né, então, nós fizemos um grande seminário de segurança pública e contou 

com a presença do então secretário Fernando Grella aqui. Que querendo ou não trouxe 

visibilidade para a região e uma diminuição nos índices dos assassinatos na época. Em 

2012 foi até 2013, até meio de 2014, deu uma boa redução dos assassinatos, né, de 

origem duvidosa de caráter duvidoso. É quê mais... As outras pautas saúde, saúde no 

geral que também foi uma das primeiras lutas do fórum e ele tem no seu DNA a questão 

de luta por melhores equipamentos de saúde, iniciou com as UBS e o aumento dessas 

UBS na região tanto que é uma região coberta cem por cento hoje devido à mobilização 

da sociedade civil, que fez levantamento e mostrou né, pro... Para as pessoas da 

secretária da saúde “oh tal e tal lugar precisa de unidade”, então, a parti daí entrou no 

DNA do fórum essas ações de saúde e esse ano em especial a saúde mental. Porque o 

fórum ele tá alinhado, ele não é retrógado ele quer sim, né, a reforma psiquiátrica, a 

gente lutou bastante é a favor da reforma psiquiátrica, né, para tirar as instituições 

asilares e psiquiátricas; só que encontra a partida não se criou equipamentos suficientes 

para nossa região, então, nós temos aí na região quase que 700 mil pessoas para um 

CAPS de referência infantil, um CAPS de referência álcool e drogas e que esse CAPS 

além de tudo não é, é da identidade da população porque ele ficou em outra região, é um 

CAPS que tem o nome da região, mas que fica numa outra região, num outro contexto 

social num outro contesto histórico, então, esse ano a gente teve bastante discussão 

nesse sentido vieram os dois secretários o inicial e, e esse último agora. Eles vieram 

também discutir e encima dessa questão da... De mais CAPS e do atendimento pensando 

no atendimento para a população em saúde mental; acaba se abrindo portas para outros 
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questionamentos, então, um mamógrafo é na UBS integrada que não tinha, então, 

chegou e foi um questionamento, mas é o ar condicionado no Hospital Campo Limpo 

que tava previsto para 2017 aí final de 2016 e agora já foi integre já. Já foi assinado e já 

têm algumas salas com ar-condicionado, claro que não é o hospital todo, mas em 

principal a sala de cirurgia porque recebemos... O fórum recebeu denúncias que os 

médicos estavam desmaiando durante as cirurgias de emergência devido ao calor, então, 

isso vai dando ressonância e não tem como o líder, ou seja, quem for, né, o secretário 

até a figura de o próprio prefeito escapar. Porque acaba sendo uma série de problemas 

que eles sabem que às vezes com uma canetada eles conseguem resolver ou diminuir a 

angústia. Acho que o tema desse ano acho que foi um ganho, né, que a favor da vida dos 

e das jovens pretas e pobres e periféricas acho que nós queríamos incluir os indígenas 

também porque os indígenas são nossos irmãos também e a região também ela acumula 

de uma história indígena que foi perdida, né, foi retirada, enfim, mais acho que foi um 

histórico, foi um ganho na caminhada.  

Entrevistadora: - Sim, é você conhece outro espaço de participação na saúde como, 

por exemplo, o Conselho Gestor de Saúde?  

Entrevistado: - Ah sim, têm, têm os Conselhos Gestor de Saúde os Conselhos das 

próprias UBS, o Conselho Gestor do Hospital M‟ Boi Mirim. Eu, por um acaso eu 

conheço, mas assim é existi uma, algumas dificuldades, empecilhos em participar desses 

Conselhos; primeiro são os horários, alguns horários são inflexíveis e acho que o 

principal é quando você conversa com os próprios Conselheiros... Os Conselheiros de 

Saúde eles já passam para a gente é essa questão da manipulação das informações, é 

isso porque os Conselheiros eles querem, são pessoas aptas a melhorar o atendimento e 

as circunstâncias de atendimento a população, mas os próprios Conselheiros já nos 

passam “olha tem, então, essa, essa situação a gente não tem acesso à informação”, 

aliás, em dezembro quando nós fizemos a primeira reunião com pauta de saúde, em 

dezembro de 2014, essa foi uma das principais reivindicações dos Conselheiros “nós 

não temos acesso às informações”, então, é eu, por exemplo, eu penso se os 

Conselheiros não têm acesso às informações, como eu vou chegar lá, vou solicitar né, 

durante os demais membros. E aí eu vejo o fórum como ele é um, ele é mais plural tem 

mais contatos é do que o próprio Conselho da UBS também da região, eu fico mais a 

vontade de cobrar no fórum do que cobrar no próprio Conselho, mas são espaços de 

participação importante. 
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Entrevistadora: - Sim, é o fórum ele é bastante heterogêneo, né, ele tem as pessoas do 

movimento, tem as pessoas que representam a instituição, enfim, e aí as pautas elas vão 

entrando de acordo com o diálogo, com o contexto, é como que as pessoas se colocam 

na defesa da sua pauta ou não colocam sugeri algo?  

Entrevistado: - Então, existe um cronograma que ele não é oficial, né, que é um 

cronograma até maio que a gente se debruça sobre a questão ambiental, por exemplo, 

por causa do abraço do Guarapiranga é da ação civil pública que tá se movimentando 

contra a SABESP devido a jogar dejetos no Guarapiranga, então, até maio nós 

deveríamos nos pautar nessa questão, né, é meio ambiente em conjunto também com 

moradia. Aí de maio até junho, julho seriam pautas de saúde ou uma pauta de educação, 

dependendo da situação do ano. E de julho para frente seria a pauta da Caminhada em 

Defesa da Vida, mas o que acontece todo ano surge pela própria população da 

comunidade geral um assunto em comum, o ano passado surgiu à questão da saúde 

mental, então, a gente preferiu dá início do ano deitado sobre essa, essa questão de 

saúde mental, posteriormente passando, assim, para a pauta de meio ambiente acabamos 

fazendo uma conversa entre saúde e meio ambiente e saíram conversas riquíssimas 

quanto a isso. Insalubridade; casas sobrepostas, né, enfim, acabou saindo conversas 

legais. E o espaço é livre o que acontece é que, por exemplo, em 2012 os jovens 

começaram a ser assassinados na região a gente não poderia deixar de falar sobre essa 

situação ou fazer uma ação sobre a questão dos jovens, agora recentemente teve a 

situação das escolas, movimentos de ocupação nas escolas, nós estávamos discutindo 

outra situação de saúde: questão de saúde mental, mas abrindo espaço pros meninos da 

escola, é participarem e trazer um pouco do que eles estavam passando e qual que era as 

indicações até porque eu... É a pauta é de acordo com o que é imerge da sociedade, mas 

é isso espaço livre.  

Entrevistadora: É, mas, por exemplo, no diálogo nesse diálogo para trazer as pautas 

você percebe algum, alguma pessoa, alguma liderança ou não sei se tem grupo, ou 

algum grupo é se destaca? 

Entrevistado: - Não, acho que, assim, esse ano é eu pessoalmente acredito que... 

Tentou, tentei agilizar o pessoal da juventude pro tema da, Da... De referência da 

caminhada, então, foi um grupo mais forte, né, um grupo que tentou mesmo colocar 

essas pautas e trazer a imagem mais forte na questão de resistência mesmo da 

juventude, mas em suma não, né em suma tem a participação é acho que o principal o 
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pessoal que mora mais ao fundo que eles sempre trazem situações graves, situações 

emergenciais, então, a gente sempre acaba olhando com um olhar mais cuidadoso e 

mais atento, porque como não tem... Agora tá se criando um fórum lá também no fundo, 

no fundão, mas a gente sempre esteve atento as situações do fundo do Jardim Ângela.  

Entrevistadora: - O fórum do fundão ele surgiu do próprio Fórum em Defesa da Vida?  

Entrevistado: - Foi uma desvinculação, foi um pensamento de que aqui é Jardim 

Ângela, mas é o centro do Jardim Ângela e como acontecem muitas situações lá, por 

exemplo, esse ano teve uma ação que não entrou na pauta, mas de educação, ne, que 

esse é o fórum de educação popular tinha que entrar em educação é mais ( ) um 

exemplo, assim de degradação e professores pediram pra ir embora alunos com 

agressões com professores e vise e versa, então, o fórum fez algumas ações lá no 

Amélia Kerr; só que tem uma distância parece que não mais tem uma distância, então, 

tendo um fórum próprio é na região esse fórum facilita nos diálogos, assim, como o 

daqui facilitou os diálogos para tantas outras ações de lá vai ficar mais fácil fazer isso... 

[Entrevistadora: Sim.], mas foi uma ideia pensada na descentralização mesmo. 

Entrevistadora: - É esse calendário não, não oficial que você falou ele é um calendário 

pensado pela executiva?   

Entrevistado: - É. O calendário é pensado pela executiva, né, até porque ele tá em cima 

das pautas de ações que nós temos que fazer durante o ano, então, com mais gente a 

gente tem que fazer a questão do abraço no Guarapiranga que muito antes de falar em 

seca já se pensava na questão dos mananciais e da convivência do ser humano nos 

mananciais, não apenas retirar as pessoas de lá, já era feito o Abraço do Guarapiranga e 

a Caminhada pela Vida e pela Paz. 

Entrevistadora: - Sim, você participa da executiva mais ou menos ao mesmo tempo em 

que você participa das outras reuniões ou...?  

Entrevistado: - Na executiva desde 2012. 

Entrevistadora: - E é as pessoas que acompanham a executiva mantém uma 

regularidade? Como que você percebe isso?  

Entrevistado: - Mantém, mantém a executiva já tem três a quatro anos que, assim, a 

executiva ela é aberta, mas a executiva ela já incumbi em trabalhos, então, na executiva 

o próprio nome já fala executiva, executar, então, são as pessoas que vão ter que fazer é 

vão ter que fazer visita, vai ter que sair, ter que ligar, ter que mandar email, vai ter que 

fazer tá, então, acabam ficando as pessoas, assim, que... Que frequentam o Professor G, 



191 
 

o próprio padre J, a L é Eu o R são as pessoas que vêm se repetindo na executiva e com 

algumas outras pessoas que participam a M, M, mais também outros ( ).  

Entrevistadora: - Você acha que o fórum ele é um espaço heterogêneo?  

Entrevistado: - Não. Eu ainda acho que não. É eu tenho muitas críticas ao fórum ainda, 

né,... [Entrevistadora: Pode falar.] tenho muitas críticas ao fórum, mas é que eu sou um 

crítico por natureza, eu ainda acredito que ele se torne um fórum heterogêneo, mas a 

gente não tem questões de gênero, por exemplo, né, é claro que antes de eu entrar na 

executiva e fazer todos os históricos eu tive que saber um pouco da história do fórum 

até pra poder fazer, né, esse resgate, mas não, não vem contemplado a questão de 

gênero, é questão indígena também não foi contemplada nesses anos todos. Assim 

queria contemplar, assim, eu acho que pode ter sido citada, mas não feita uma ação 

direcionada como foi feita a Caminhada Pelos Jovens Periféricos nessa, nesse ano, quê 

mais? É acho que de violência contra a mulher no início era bem mais forte, né, quando 

foi solicitados os CDECMs, mas agora diminuiu eu não sei por que, porque a violência 

contra a mulher continua aumentando ( ) e já tem um tempo. Já aconteceu o debate, já 

foi mais forte, mas hoje em dia deu uma diminuída. É teve um diagnóstico também 

porque as pessoas elas, né, precisa ser renovado, precisa entrar pessoas com novo fôlego 

pra... Porque não é fácil, né, você vai fazer um... Uma audiência publica como nós 

fizemos lá na... Como nós auxiliamos as meninas a fazer lá nos cemitérios; você tem 

que ligar para advogado, ligar para delegado e esse pessoal não é um pessoal fácil de 

lidar. É quê mais? Acho que descentralizar né acho que o fórum ele pode assumir uma 

forma mais descentralizada embora seja cultural: devia acontecer na primeira sexta-feira 

do mês ali no Ângela na paróquia Santos Mártires; acho que dependendo da ocasião ele 

pode acontecer poderia acontecer em outros espaços também até porque a gente se sente 

a vontade em falar em casa, se eu for à sua comunidade no espaço sei lá associação de 

bairro fazer um fórum lá, eu penso que vai ser mais fácil você trazer no seu espaço que 

você conhece é os problemas que a sua comunidade tá enfrentando, do que você vir aqui 

até o Ângela mesmo fazendo parte do Ângela... [Entrevistadora: Sim.] Eu acredito que 

esse espaço fica mais acolhedor, que aí eu que sou visita, o fórum que é visita, e trazer 

para pensar junto, né, que o fórum não resolve nada é questão de pensamento coletivo. 

Que mais? Que Já falei da questão de gênero, né, questão da violência da mulher.  

Entrevistadora: - Você acha que a centralização ela é uma questão do lugar o espaço 

físico ou há pessoas também? 
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Entrevistado: Acho que ambos, acho que ambos. Que o fórum em si ele não pertence a 

ninguém, né, ele é da comunidade, mas dentro do fórum mesmo a gente tem gente que é 

a favor a fazer em outros espaços tem gente que é contra, por enquanto os contras estão 

nem aí, então, como nós estamos num regime democrático ela mantém, mas quem 

sabe... Quem sabe a gente consegue fazer um fórum itinerante.  

Entrevistadora: - Sim, e nesse sentido como que no dia a dia do fórum, é essas 

diferenças são trabalhadas, como que o grupo lida com isso; você mesmo falou existe 

algumas pessoas que acham que deveria ser fora, mas outras utilizam esse espaço e 

permanece...? 

Entrevistado: - Acho que diálogo, sempre com diálogo. É quando a gente vai decidir as 

coisas sempre é em reunião com defesa e abre pra fala, têm reuniões que são quentes, 

têm reuniões que são mais tranquilas é em cima disso, mas sempre. Como a gente presa 

muito sobre a cultura, a filosofia da paz, então, é uma discussão saudável, né, mas é 

bom que contribui pro nosso crescimento como um todo, então, a gente discorre desde 

sei lá questão de segregação racial e aí passa para questão de mulheres, violência contra 

a criança e adolescente e aí fala sobre é urbanização e mobilidade urbana, começa 

entrelaçar tudo, você tenta passar e vem alguém e desmancha tudo isso, fala não tá 

errado, mas é bem significativo.  

Entrevistadora: - Você trouxe que têm presença de mulheres muito fortes que atuam, 

né, e ao mesmo tempo você trouxe a questão da discussão de gênero que não 

obrigatoriamente pode ser só uma questão das mulheres em si, mas eu acredito que 

grande parte sejam questões das mulheres. Por que, que você percebe que essas 

questões, por exemplo, não conseguem ganhar força mesmo tendo uma figura de 

mulheres, por exemplo?  

Entrevistado: - Porque, assim, eu não sei se é a resposta, mas eu penso que essas 

mulheres elas se criaram na luta, elas não foram formadas como hoje em dia, por 

exemplo, a menina com dezesseis anos ela já pode ter uma literatura imensa sobre 

feminismo, protagonismo, e tal, mas elas se criaram na luta, então, muitas vezes quando 

vocês conversam, com elas, elas trazem várias questões de luta de questão de igualdade 

é do direito a creche pra mulher poder ter empoderamento familiar só que ela não se vê 

como feminista, né, ela fez toda uma trajetória, mas ela não se vê como feminista e 

também não precisa, mas, né, mas você reconhece isso na pessoa ou nas pessoas e aí eu 

acho que isso talvez seja um dificultador, por exemplo, eu sou homem eu consigo pelo 
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menos verificar ou ver essas questões de gênero, mas eu jamais vou poder falar sobre a 

questão do feminismo com coerência de uma feminista ou de alguma. Eu consigo 

verificar bom tá faltando essa discussão, mas não sou eu A que já vou falar, assim, 

gente ( ) acho que é isso, acho que elas foram criadas na luta, mas não são elas não se 

identificam como feminista ou como que... Talvez a próprio sociedade, ela traz isso, né  

“ah o fórum”, “ah o fórum é masculino”, “o fórum”, mas porque não a fóruns sei lá, a 

reunião... [Entrevistadora: Sim.] Então, acaba ( ) diminuindo as ações das mulheres 

mesmo. 

Entrevistadora: - O que você acha que o Fórum em Defesa da Vida tem em comum?  

Entrevistado: - Tem em comum? 

Entrevistadora: - Isso.  

Entrevistado: - Eu acho que há primeiro o sonho de uma sociedade justa, igualitária e 

pacífica. Acho que isso. Não vem, ninguém vai pro fórum mesmo as pessoas vitimadas 

por violência, mesmo as pessoas que teve seus entes retirados, eles não vão pro fórum 

com sede de vingança, eles vão pro fórum com sede de uma sociedade melhor, com 

pensamento de traçar estratégias pra melhorar essa região, né, e melhorando essa região 

melhorando um pouco a cidade como um todo, né, é ficamos felizes de saber que essa 

semana uma escola que esqueci o nome da mulher que tem o nome da escola, mas 

Aracati três ela ganhou o terceiro lugar como premio de direitos humanos na justiça 

restaurativa projeto de justiça restaurativa que o CDEHP desenvolve na região, né, e é 

um projeto que a gente divulga e apoia e confraterniza também, né, essa questão do 

perdão, essa questão do diálogo, essa questão de você ser vítima, mas reconhecer o 

ofensor também à história dele, como ele pode restaurar essa dor, então, nós ficamos 

felizes essa semana de receber... Do CDEHP ter recebido esse premio, né, e o fórum na 

figura do padre J recebeu alguns outros prêmios, acho que você pode ver lá também na 

questão de direitos humanos. Eu acho que é isso é como diz o padre “é uma chama de 

esperança numa região que já foi caótica”, hoje tá ruim, mas já foi caótica.  

Entrevistadora: - E o que há de potência no fórum? 

Entrevistado: - Eu acho que o que há de potência no fórum, é uma juventude que tá se 

criando com, com valores, com valores de participação social, né, e não foi uma 

juventude que precisou sofrer as consequências do capitalismo pra correr atrás. Acho 

que é, essa é a potência do fórum, essa juventude que, esse ano principalmente é 

começou a participar mais e chegou junto com a gente apesar de eu ter 29 anos e chegar 
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e falar “A, mas você também é jovem e tá falando em mais base policial, você tá louco, 

tá maluco” a gente escutar e pensar em outras questões, acho que essa é a potência, né, 

que tá renovando até porque são 20 anos, né, são poucos os movimentos assim sem... 

Chamando a atenção de algum equipamento do governo sem uma verba específica que 

se mantém por tanto tempo. 

Entrevistadora: - Sim. Você falou que tem algumas críticas ao fórum, você percebe 

essas críticas se equivaleriam a limitações na atuação ou são coisas diferentes que você 

acha que há limitações que não obrigatoriamente são...? 

Entrevistado: - Acho que ambas, tanto na atuação que é um fórum reconhecido é um 

fórum que já trouxe Mario Sérgio Cortela, é o fórum que já trouxe o presidente Lula, é 

um fórum que já trouxe prefeitos inúmeros, é o fórum que trouxe ((risos)) até Geraldo 

Alckmin, mas é sempre com a perspectiva de cobrança e né, e discussão planejamento 

de ações, mas é um fórum que acho que precisa de mais gente.  

Entrevistadora: - Mais gente, você pensa gente que tem que vêm representar uma 

instituição ou coletivo como eu percebo que acontece, ou você acha que também mais 

gente que é da comunidade do território, que não tem uma vinculação seja do que for?  

Entrevistado: - Mais gente, pessoa... [Entrevistadora: Pessoa.] Pessoa sem ser 

representante, né, é esse ano nós tivemos foi o caso dos jovens por causa de algumas 

senhoras ou alguns senhores, mas mais representantes aquela dona M, o seu A que tá 

em casa porque a temporada é ruim também para os trabalhadores, né, mas, por 

exemplo, os que podem vir às vezes eles não vêm. Tem uma série de pessoas aqui no 

entorno mesmo que às vezes falam, “ah, mais essa mão dessa rua aqui tinha que ser mão 

única tal”, então, nós vamos discutir essa questão aqui, então, o senhor pode 

comparecer, o senhor é aposentado, então, a pessoa não vem, então, eu sinto falta dessas 

pessoas e... Mais acho que essas pessoas elas só vêm com sensibilização e essa 

sensibilização ela tem que ser feita pelos próprios membros no caso eu também, né.  

Entrevistadora: - Sim. É qual a relação que existe entre a existência do fórum e a 

Santos Mártires? A paróquia Santos Mártires ou a própria Sociedade Santos Mártires? 

Entrevistado: - Acho que existe uma coexistência aí que ela é benéfica no sentido de 

como o fórum não é uma instituição jurídica às vezes a gente precisa do papel e aí a 

sociedade ela subsidia nisso, né, então, tem essa relação de a sociedade, por exemplo, se 

for fazer uma solicitação de verba para camiseta ou material a gente pede para a 

sociedade, então, ela com o CNPJ dela pode solicitar e tal. O fórum em si não faz isso 
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porque não tem o CNPJ, não e registrado, é um fórum de... Ele faz parte, o Fórum em 

Defesa da Vida embora ele seja da comunidade ele tá muito atrelado à sociedade Santos 

Mártires.  

Entrevistadora: - A sociedade Santos Mártires ou a paróquia? 

Entrevistado: - A sociedade Santos Mártires. A paróquia nem tanto que de vez em 

quando a gente entra em alguns atritos com a própria paróquia, ela a sociedade... É 

tivemos uma experiência esse ano do Fórum Social Sul e trouxe uma, uma peça na 

abertura que fala muito sobre essa questão religiosa, né, então, é como se a 

mercantilização da religião e tal, mas é mais com a sociedade a qual ela também auxilia 

tá junto.  

Entrevistadora: - Você acha que o fato de ser homem é ter o curso superior, em fim, 

você tem uma relação com o trabalho no território, é isso... E também tem a questão da 

executiva de você participar da reunião da executiva, você acha que isso interfere de 

alguma forma na maneira como você é ouvido? 

Entrevistado: Acho que não. Não porque às vezes a gente discute com professor da 

USP e tal, professor P do... Da fundação, discuti assim na hora de conversar e trás... 

Como eu sou morador da região, então, tem esse equilíbrio de é eles trazerem algumas 

vezes, traz, algumas questões de âmbito muito acadêmico e aí a gente, não, peraí, mais 

aqui a gente tá precisando é de asfalto e aí a gente tenta trazer e contrabalanceando, mas 

acho que os pesos são iguais, porque a primeira vez que eu vim no fórum era, era um 

adolescente e membro de um grupo escolar, então, eu tive o mesmo espaço de fala que o 

professor G tem, o P tem, o padre J tem; não tem muita diferença não, assim, como as 

meninas da escola vieram também e tiveram um bom espaço de tempo, assim como 

alguns adolescentes do Riviera vieram também, assim, como alguns contra a ocupação 

iriam vim só que eles resolveram não vim, mas também tava o espaço aberto pra eles 

falarem porque eles eram contra a ocupação, eles não quiseram vim.  

Entrevistadora: - Você acha que o fórum Social Sul ele é um fórum independente do 

fórum em Defesa da Vida ou ele é uma atividade um complemento do Fórum em 

Defesa da Vida?  

Entrevistado: - Ele é um complemento do Fórum em Defesa da Vida, ele é um braço 

do Fórum em Defesa da Vida, né, acho que não deveria ser também, acho que deveria 

abrir esse edital, pensar em verba, pensar em financiamento, pra pensar durante um ano 

como realizar, e no outro ano só realizar, né, mas aí você precisa de gente pra fazer isso. 
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Mas ele é um braço do Defesa da Vida até porque como você mesmo trouxe o fórum ele 

é plural o Fórum em Defesa da Vida, e às vezes um ano a gente não da conta de pensar 

12 reuniões, às vezes não é suficiente pra pensar em todas as pautas; a saúde, a 

educação, transporte. E o Fórum Social Sul ele tem essa abertura de ser uma pasta de 

ideias, então, se a pessoa quiser discutir tecnologia social ela discute, se ela quiser 

discutir é hibridização ela discuti, se ela quiser discutir energia nuclear ela discute, se 

ela quiser discuti a criação de creches ela discuti, qualquer coisa; violência contra a 

mulher ela discuti, né. 

Entrevistadora: - Você acha que todas as pautas, ou todas não, né, qualquer pauta ela 

pode ser trabalhada dentro do espaço do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistado: - Eu acho que deveria, penso que deveria, não é. Mas deveria.  

Entrevistadora: - Mas você acha que deveria pelo seu ponto de vista, ou você acha que 

eu deveria, ou você acha que há espaço de escuta dentro do fórum pra que qualquer 

pauta como, por exemplo, pautas polêmicas como o aborto... [Entrevistado: Sim.] 

possa vir a ser trabalhada, você acha que consegue ter um tipo de trabalho nesse 

sentido? 

Entrevistado: - Então, se o espaço de escuta ele é aberto, o espaço de ação não, então, 

por isso que eu falei se, por exemplo, chegar um grupo, né, dentro da ação, discutir se 

propuser a fazer, sei lá, um grande seminário pra discutir a questão da legalização do 

aborto tal, tal, vai acontecer porque existe um espaço de escuta e existe um espaço... E 

existem pessoas dispostas a fazer, então, você joga a ideia e tem um pessoal pra 

defender a ideia, agora no... Quando você só joga a ideia e não têm pessoas pra defender 

e fazer ficar mais difícil, então, o espaço de escuta tem, o espaço de execução  acho que 

não.  

Entrevistadora: - Você tem perspectivas futuras, assim, que você acha que o fórum no 

sentido de pautas... Que você percebe que vão continuar no próximo ano ou mesmo 

outras alternativas que você pensa que podem vir a surgir? 

Entrevistado: - É, então, pro próximo ano a... Infelizmente a questão da saúde mental 

ela vai continuar como pauta porque a gente tá acompanhando o aumento é da Rede 

RAPS na região a gente quer que aumente essa Atenção Psicossocial e a gente vai 

cobrar isso até porque foi prometido pra gente é de nosso direito, quê mais? Acho que 

ano que vem a gente vai ter que pensar também uma coisa entre comunidades e 

equipamentos de saúde que vem sendo aumentando a questão da degradação dos 
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equipamentos, furtos e agressão aos funcionários, então, existem locais que as pessoas 

simplesmente não querem mais trabalhar lá porque ou são assaltadas ou são agredidas ( 

) fisicamente, então, eu acho acredito que o fórum vai pensar algo é alguma campanha 

nesse sentido “olha não destrua o posto porque o posto é aquele que cuida da sua mãe” e 

tal, então, uma coisa nesse sentido, É que mais? Esperamos que não tenha Estado de 

exceção ano que vem como é véspera de eleição provavelmente não tenha está tudo 

acordado e a questão do meio ambiente, ela vem lançada por causa da caminhada 

esperamos também que se desdobre a questão da ação civil pública. E acho que o 

principal do ano que vem é realizar o Tribunal Popular que nós já temos um relatório da 

CPI de assassinatos de jovens, nós já temos a... O relatório, o mapa de exclusão e 

vulnerabilidade social, nós já temos o relatório de direitos humanos, nós já temos todos 

os indicadores quantitativos de que essa região é uma região extremamente violenta e 

extremamente carente de serviços públicos, então, acho que se a gente conseguir 

realizar o Tribunal Popular ano que vem a gente conseguir dar um foco em tudo isso, 

que falta creche, escola, é programas de profissionalização, cursinho, biblioteca.  Em 

contraponta há uma possível discussão de qualquer outro sentido de tão discutindo 

agora na Câmara Federal ( ) sobre o parlamento e redução da menoridade penal, então, ( 

) vamos apresentar as instituições jurídicas, né, qual contraponto se as esferas do 

governo não, não representarem ( ) o Ministério Público também não atender que são 

números que são coerentes a gente continua de novo e parte pra uma outra instância que 

é a instância internacional que vai apoiar vai... Porque do jeito que tá não dá, né. As 

pessoas falam muito “ah às vezes aqui o problema aqui da região do Jardim Ângela”, 

que às vezes você tem um filho como acontece tá acontecendo agora um caso de 

microcefalia ah então o menino vai ter alguma perdas, né, a gente sabe cognitivas 

importantes pode ser que ele tenha. Se você morar na região da Vila Mariana, você 

atravessa a rua tem um hospital, tem o equipamento de acompanhamento terapêutico, 

tem o pessoal do CAD que faz o acompanhamento em casa, aqui não tem nada disso, 

então, se você já é pobre, você já mora numa região escassa e você tem um filho com 

um problema de saúde mental ou outro problema que seja você não tem onde segurar, 

né, então, isso traz sofrimento, traz estres, traz violência, traz degradação familiar e 

ocorrem todas as situações que todos os índices se não a primeira ou a terceira de 

vulnerabilidade e risco.  
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Entrevistadora: - É agora A eu tenho algumas perguntas objetivas, assim, pontuais tá 

pra gente terminar, tá bom? 

Entrevistadora: - Qual que e a sua idade? 

Entrevistado: - 29 anos.  

Entrevistadora: - Como você se autodeclara, a cor?  

Entrevistado: - Preto.  

Entrevistadora: - É. A sua religião, tem religião?  

Entrevistado: - Não tenho religião.  

Entrevistadora: - É. Escolaridade?  

Entrevistado: - Tenho ensino superior.  

Entrevistadora: - Sua profissão? 

Entrevistado: - Psicólogo. 

Entrevistado: - E a sua ocupação agora? 

Entrevistado: - Psicólogo.  

Entrevistadora: - Você é morador daqui do distrito do Ângela? 

Entrevistado: - Sou morador do distrito do Ângela, Jardim Guarujá. 

Entrevistadora: - Então, eu queria de novo super agradecer a sua disponibilidade, de 

verdade mesmo, foi muito bom ouvir você e já contribuiu muito e que você fique a 

vontade pra falar algo ou de você ou do fórum, que você se sente a vontade ou que 

gostaria de falar ou não.  

Entrevistado: - Eu acho que uma coisa legal, bacana do fórum essa aproximação com 

as academias, embora, não seja uma aproximação formal, que são as pessoas da 

academia que vêm até o fórum e nos auxilia e nós também auxiliando sempre tivemos 

esse espaço de troca do fórum, né, eu só espero que ele não se acabe um dia. Que ele 

continue que esse fórum continue por muitos, e muitos anos, não só por causa do 

carinho que eu tenho pelo fórum, mas pela complexidade da região isso não serão 

quatro anos, não é o prefeito, não é o governador que vai mudar a situação dessa região, 

são anos e anos de investimento público e privado também, é isso. 

Entrevistadora: - Obrigada.  

 

ENTREVISTA IX - Turquesa 

ENTREVISTADORA: Então, A, eu vou te agradecer de novo tá, pela disponibilidade 

em você aceitar, e contribuir e assim de antemão pelo o que eu vejo você participando 
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do fórum eu acho que as suas colocações e as suas falas dizem muito desse espaço, é de 

umas pessoas que eu, é tava ansiosa pra ouvir, pra ter essa conversa... 

[ENTREVISTADA: ( )] Não, mas tranquilo. Então, eu gostaria de saber como que 

você chegou no fórum, como que você começou a participar lá? 

ENTREVISTADA: Então, eu conheço o Fórum em Defesa da Vida desde a sua 

fundação, né. Porque eu sou moradora da região de M‟ Boi Mirim, mas eu vou fazer 47 

anos, têm uns 40 anos ou mais que eu moro no território. Então, eu sempre estudei nas 

escolas da região é... E a história da região mesmo já tem essa questão da militância 

qual é a questão da moradia, a questão da educação, e na época que o fórum foi criado 

era justamente a questão da violência, é e eu era professora da escola pública na época e 

eu comecei a participar do fórum justamente por isso porque eu tinha muitos alunos que 

estavam sendo, é, sendo atingidos pela morte. Então, na época... Na década de 90 eu 

trabalhava no Parque Santo Antônio e era uma região onde tava tendo uma atuação 

muito grande assim de “Pé de Pato” (muita execução) e aí o Fórum em Defesa da Vida 

foi criado justamente nesse momento, né, pelas execuções que estavam acontecendo no 

território, é muita violência, muito homicídio e aí eu comecei a participar. É depois eu 

fiquei um tempo fora até por conta do próprio trabalho mesmo, né, comecei a trabalhar 

em duas escolas pra poder se manter e tudo, mas aí depois eu voltei a atuar na área 

social com adolescente em conflito com a lei. É os adolescentes que tão em liberdade 

assistida. E a gente tinha muita dificuldade de inserção dos meninos em várias políticas 

na... No atendimento de saúde... É, mas também principalmente no atendimento é da 

educação... [ENTREVISTADORA: Sim.]. Na saúde, assim há mais dificuldade porque 

a maioria deles tinha muito... É a questão de drogadição, então, atendimento no CAPS é 

a gente não tem. O CAPS que tem no território não atende a demanda pelo número de 

atendidos, mas também porque não conseguia dar conta de atender adolescente.  

ENTREVISTADORA: Sim. Você falou que você conhece desde o início, começou a 

participar e teve essa questão, né, e voltou a participar, se você fosse definir hoje o que 

te motivou ou o que te motiva a estar nesse espaço como que você percebe essa 

motivação?  

ENTREVISTADA: Olha, a gente vive é, têm várias... Posso dizer pra você que aqui é 

um espaço que eu acho que têm várias restrições, por exemplo, eu acho, olha que às 

vezes o fórum é muito, é pouco propositivo eu acho que a gente tinha que ter mais ações 

mesmo, sabe, de enfrentamento é, eu acho que isso às vezes falta um pouco pra gente. A 
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gente fica muito no debate, às vezes fica muito na conversa e essa coisa do propositivo 

mesmo de ações que isso inclusive é uma demanda da própria juventude, né, que eles 

querem ver coisas acontecendo, mas o que me matém lá é ainda a possibilidade de, 

dessa articulação, né, de você junto, apesar de ser pouco propositivo ainda, junto a gente 

consegue vislumbrar coisas, né. Então, por exemplo, ahn a gente teve vários, várias 

coisas que a gente conseguiu, por exemplo, o Hospital do M‟ Boi Mirim foi uma 

conquista, ((tosse)) mas tem tantas outras coisas que eu acho que a gente poderia 

viabilizar e ser mais, por exemplo, essa questão da ocupação das escolas eu acho que 

tanto o Fórum da Educação como o Fórum em Defesa da Vida a gente poderia ter feito 

mais, por exemplo, ter um acompanhamento melhor é, ter visitado mais as escolas, sabe, 

ter levantado, ter... Tá junto que eu acho que essa é a nossa função, mas o que me leva 

lá ainda é a possibilidade de articulação de tá próximo porque é um lugar que tem, por 

exemplo, os pesquisadores lá como, P, seu L, né. Mas que também têm as lideranças de 

base, né... [ENTREVISTADORA: Sim]. Como o pessoal do Vera Cruz, né, o pessoal 

da M, outras pessoas que vêm que traz a demanda do território, então, é um lugar de 

articulação. Eu acho que a gente precisa cuidar muito pra que, além de ser articulação 

seja um lugar também de propor, sabe, de novas investidas de repensar novas formas de 

mobilização, novas formas de atuação que acho que a gente tá ficando um pouco sabe 

vanguardista, assim. Então, é porque na década de tal, a gente fica muito nessa história 

da década de tal e consegue pouco olhar pro... Pras coisas que estão chamando a gente 

agora e uma das questões, por exemplo, é a questão da juventude né. O genocídio, 

porque a gente não conseguiu o ano inteiro a gente ficou o ano inteiro né, a primeira né, 

em fevereiro a primeira pauta da discussão, o genocídio, e a gente terminou o fórum não 

conseguindo realizar uma ação mesmo direta sobre genocídio no fórum.  

ENTREVISTADORA: Sim. Você falou que você começou, né, trabalhando na 

educação era rede estadual ou municipal? 

ENTREVISTADA: Estadual. É eu fui professora da rede pública estadual durante 18 

anos. É comecei a trabalhar em 90 e saí... 17 anos, em 2007, isso aí 17 anos, então, eu 

fui professora eventual depois eu fui professora de psicologia e fui durante 10 anos, 

coordenadora pedagógica, e fui vice diretora e saí ((risos)), fazia concomitante né, eu 

trabalhava na escola à noite e trabalhava com atendimento na área social né, trabalhava 

em projeto social no, durante o dia. Então, geralmente eu trabalhava acho que 
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trabalhava com adolescente em conflito com a lei no atendimento acompanhamento na 

medida socioeducativa.  

ENTREVISTADORA: Você tem alguma afiliação política ou algum partido, algo 

nesse sentido que te... Que você atua ou pensa...? 

ENTREVISTADA: Não, nesse momento eu estou é vivendo o luto do meu partido né, 

eu já fui filiada do PT né, mas eu acho que depois das coisas que foram acontecendo eu 

decidi não, não... Cancelei a minha filiação ao partido e nesse momento não tenho uma 

filiação partidária né. Eu acredito que também nesse momento é ainda uma 

possibilidade, mas ainda não, não tenho uma escolha, assim sabe. Nesse momento a 

gente viveu algumas coisas aqui na ocupação, algumas pessoas ligadas aos partidos 

tiveram uma atuação mais próxima tudo assim que talvez me deixasse um pouco mais 

interessada em entender um pouco o percurso do partido, mas nesse momento eu acho 

que estamos vivendo o luto ainda do partido dos trabalhadores. Não consegui ainda me 

recuperar dessa... Na época como eu disse da questão da vanguarda, então, né, na 

década de 80 quando eu era adolescente, jovem que eu tava tendo essa inserção no 

mundo político, né. Então, era o próprio partido dos trabalhadores, né, da militância é 

participei da juventude petista tudo mais, agora nesse momento não, não mais.  

ENTREVISTADORA: Quais as principais pautas assim que a... Que você se recorda 

dessa sua trajetória toda dentro do fórum que você percebe que mais vem sendo 

trabalhada, que vem ganhando destaque?  

ENTREVISTADA: Bom, eu acho que têm algumas pautas. As que estão relacionadas 

mais diretamente com as políticas públicas de saúde, é muito recorrente a questão de 

saúde, é, a questão da educação também, uma coisa que vem vindo agora com 

bastante... A questão da mobilidade, né, que não era pauta nossa apesar de sempre vir no 

lugar que nunca transitou carro, nada, ônibus, sempre foi muito precário, mas nunca... 

Foi pauta, mas não era com tanta incidência como vem agora a questão da mobilidade 

urbana, mas acho que a política de saúde e educação, da assistência também, mas, saúde 

e educação, é, acho que elas vieram com muita força no Fórum em Defesa da Vida.  

ENTREVISTADORA: Sempre você pensou nesse último ano agora a partir de um 

tempo, ou você acha que já era... 

ENTREVISTADA: Não, já há um tempo... Por exemplo, essa luta que teve do hospital 

a luta que tem em relação às UBS‟s, né. A implementação e o acompanhamento e 

complementação da implementação do programa da saúde da família, né, do PSF. Muita 
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coisa a gente tem foi acompanhado pelo Fórum em Defesa da Vida na saúde, luta pela 

construção de novos CAPS tudo, não só no Fórum em Defesa da Vida, por exemplo, na 

pastoral de sobriedade, na pastoral social em algumas outras lutas que a gente tem 

participado pra construção de novos CAPS aqui. Mas eu acho que a saúde e educação 

sempre foram as... Tem a questão da luta da violência, né, abordagem policial, mas eu 

acho que nunca teve assim, a gente trata isso de uma maneira muito tímida ainda essas 

pautas como, por exemplo, desmilitarização, genocídio essas coisas vieram muito 

pulverizadas no fórum.  

ENTREVISTADORA: E você percebe assim alguma característica que faz essas 

pautas ganharem a força e ganhar o espaço, pensando que assim, o fórum ele tem 

pessoas muito diferentes, com pautas muito diferentes, questões diferentes, né, de um 

certo modo, mas algumas vão ganhando, vão se afirmando ali e aí você citou essas...?  

ENTREVISTADA: Eu acho que teve... Eu acho que pela participação das pessoas 

mesmo. Acho que as pessoas que tem estado no Fórum de Educação ou no Fórum de 

Defesa da Vida hoje são pessoas muito ligadas à educação e a saúde. Algumas pessoas 

da segurança, né, mas assim até as próprias lideranças do... Não sei se tem uma 

liderança, mas as pessoas que estão ali mais frequentemente tem esse olhar pra política 

de educação ou têm esse olhar pra política de saúde ((tosse)) e as outras pautas vão 

sendo trazidas, tratadas, não vou dizer pra você que não são olhadas mas ainda com 

bastante dificuldade. 

ENTREVISTADORA: E como que você percebe que... É você falou, por exemplo, 

que como se sentisse falta de algo mais... Um pouco é propositivo mesmo, né, coisas 

que leve a talvez a ações mais concretas, enfim, como que essas pautas elas vêm sendo 

trabalhadas, assim, né. O que é feito, por exemplo, no curso durante o ano pra trabalhar 

essas pautas... [ENTREVISTADA: No fórum...?]. É, por exemplo, você falou a 

questão da conquista do hospital, né. Como que o fórum se articula pra dar conta dessas 

pautas?  

ENTREVISTADA: É eu acho que no caso do hospital tinha muito mais a proximidade 

é da base mesmo, sabe as pessoas da comunidade que... Mais ao mesmo tempo também 

tinha uma questão de política partidária envolvida nessa questão... 

[ENTREVISTADORA: Sim]. Também, né, que, por exemplo, fica muito complicado 

quando o próprio partido assume o... Deixa de ser oposição e vira ( ) e aí vira governo e 

aí é complicado de bater, né, aí por isso que a gente vai mais pra essa questão da 
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conversa, do diálogo e tal e acaba ficando uma coisa muito mais é, entre nós, né, e isso 

gera um certo desconforto pra população, então, por exemplo, quando a Dona M, fala, 

né, que estão acontecendo coisas lá no Vera Cruz e ela grita né, por exemplo, ela diz é 

“tão ( ) a represa, tão fazendo isso, tão fazendo aquilo” e a gente ouve, mas não dá um, 

sabe, assim não tem uma ação em nome do fórum tem que ser em nome dela, então, a 

gente sabe que esse é um lugar de onde ela... O lugar que ela tá falando é um lugar 

bastante perigoso vulnerável, né, ela pode sofrer perseguição e tal, mas não tem uma 

ação nossa do fórum, então, vamos pedir, por exemplo, vamos solicitar uma 

investigação. Eu acho que a função do fórum também é essa solicitar uma investigação 

olhar mais próximo da própria monitória ou da própria subprefeitura. Porque tem o 

subprefeito, a meu ver não serve pra nada, então, acho que a função do fórum inclusive 

é tencionar esses lugares, né, cobrar fazer reflexões, sabe, fazer coisas assim que 

poderia... Eu acho que falta isso, falta isso, eu não sei se falta um preparo nosso pra isso. 

Eu acho que melhorou bastante de um tempo pra cá essa questão dos convites, né, 

porque eu acho que falta essa organização, por exemplo, de mandar a pauta, que agora o 

A, e o R, tão cuidando bastante disso. Teve um tempo que foi o D, que cuidou, então, 

isso organiza também a gente, receber o convite com antecedência, saber qual é a pauta 

isso vai mobilizando as pessoas, mas assim, por exemplo, às vezes a gente termina a 

reunião com a sensação de que “e aí não fizemos nada” né, e pode só a pauta só a 

possibilidade de discutir de falar o seu problema não é que a gente não fez nada, mas a 

gente propôs pouco, então, as pessoas vão embora com essa sensação de “vai agora ou”, 

então, a gente termina a reunião marcando uma, outra, reunião, né, então, fica... Acho 

que falta quando fala da proposição a gente ou, então, não sei se a gente tá também 

atirando pra tudo quanto é lado. Sabe, então, tem muita demanda a gente fala em 

educação, saúde, mobilidade, não sei o que. Mas não pega uma e vamos sabe olhar com 

mais cautela pra essa, encaminhar melhor essa, à gente fica fazendo tudo e quase que 

não faz nada.  

ENTREVISTADORA: Sim. O fórum ele como eu já te falei, né, tem essa questão da 

diversidade, né, de pessoas, de instituições, de movimentos das reuniões das atividades 

que você tem participado você percebe que há diferenças desses diferentes eles 

aparecem e se aparecem como que você percebe isso? 

ENTREVISTADA: É eu acho que tem uma centralização, né, a gente briga muito com 

o padre J. Porque ele tem uma questão de centralizar, né é e a gente tem uma, por 
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exemplo, quando falo a gente fala eu, o próprio R, o A, eu acho, eles com pouquinho 

mais de jeito, então, por exemplo, chegou o M, agora, já chegou mais, né, mas, assim 

pontual “não a gente decidiu isso e agora você quê mudar?” né, acho que a gente ficou 

já tão amigo, do J, que não consegue também dar, sabe assim, “pera aí também você já 

tá, né”, então, tem essa coisa eu acho que, é, a dos A, né, a gente fala M, mais é D, A, 

é... Uma pauta que me incomoda muito porque muitas vezes a gente deixa de fora a 

pauta das pessoas, então, por exemplo, essa pauta dela vem gritando isso há muito 

tempo essa questão que está acontecendo no Vera tal... A represa, não sei, o que, a 

questão da drogadição, a questão das escolas ela vai dando um panorama mais do 

território onde ela é inserida, mas ela traz questões que a gente poderia emplacar e a 

gente não emplaca, né, e também não sei por que talvez a gente não tenha falado sobre 

isso. É e eu acho que precisa ampliar a participação na executiva, não porque quem é a 

executiva então geralmente a executiva é o J, L, eu, então, sempre as mesmas pessoas, 

certo que de uma, certa maneira pensa a reunião seguinte, né, e nem sempre eu acho que 

a gente consegue incluir essas demandas que foram ficando pra trás, né, que talvez 

pudesse cuidar melhor disso porque senão acaba que as lideranças vão se cansando 

também e vão se afastando um pouco do fórum, então, por exemplo, o pessoal da 

moradia eles começaram o ano muito presentes no Fórum em Defesa da Vida, mas 

acabaram meio que se afastando um pouco porque a pauta da moradia não foi pauta 

durante vários encontros.  

ENTREVISTADORA: Sim. Mas você acha que as diferenças elas aparecem mais, essa 

questão da centralidade da figura do J, ou você percebe outras pessoas, ou outros grupos 

que se mostram diferentes, ou com ideias contrárias ao que vêm aparecendo no grupo de 

alguma forma? 

ENTREVISTADA: Eu não sei se contrária, por exemplo, essa coisa do MT que foi 

uma briga, né, pá... ( ) Que foi um banho de água fria e isso de uma certa maneira é 

desarticulou o grupo, congelou o grupo, então, por exemplo, eu a gente teve uma 

conversa o próprio G, falou assim “a eu acho que a gente não deve fazer o Tribunal 

Popular” e eu disse ó, a gente não faz o Tribunal Popular agora a gente vai perder muita 

gente no caminho que estão com a gente porque querem pautar a questão do genocídio 

no território  que são justamente os jovens que vieram, né, que vieram agregar no 

Fórum Social Sul, mas trouxeram o tema,  vamos tratar disso, então, eu não sei se 

contrário, mas acho que tem uma certa polidez,  sabe assim, uma coisa de tipo de 
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conversar com pessoas que representam a instituição, por exemplo, ( ), o E, que tudo 

bem, eles são promotores, mas eles não representam a instituição, eles não são a 

instituição, eles estão lá, mas a maneira de agir da instituição, não nem sempre, e essa 

porque talvez eles façam esse meio de campo  porque conhece o território, porque 

também são amigos do J, entende que ele é uma figura importante de articulação, né, 

mas assim, eu acho que mobilizou o grupo. As pessoas começam a achar “ah, então, não 

vamos, lá no fórum não, porque não vai dar em nada, não é lá o lugar pra articular esse 

tipo de pauta”, entendeu, e eu acho que ter feito se não o Júri Popular, né mais a Ação 

Civil acho que a gente deveria ter feito uma coisa, mas sabe focada nesse tema.  

ENTREVISTADORA: Sim. O que você percebe de comum no fórum?  

ENTREVISTADA: Eu acho que de comum é o desejo de transformação. Eu acho que 

de comum é as pessoas estão lá pra olharem e denunciarem, é, as violações de diretos. 

Eu acho que isso é comum, as pessoas estão lá acho que não tem um interesse comum 

tem interesse em comum, né, de uma transformação social, de pensar as desigualdades, 

pensar as violações que acontecem no território, tentar minimamente equalizar isso. 

Acho que isso é o comum no fórum.  

ENTREVISTADORA: Você citou algumas pessoas, né, que têm atuação como a M, 

D, A, o G, a pesquisadora a liderança, enfim, é, e como que você percebe a atuação de 

outras pessoas. Tem alguém mais que se destaca por algum motivo alguém que 

represente o espaço, ou que se coloque como pessoa?  

ENTREVISTADA: Olha, eu hoje eu pensei com essa pergunta muito nessas duas, 

figuras, ne. Acho que o P é uma pessoa muito importante é, a M, também, acho que essa 

questão das áreas de risco, esse mapeamento esse olhar. Acho que o pessoal que têm 

feito a pesquisa de uma, certa maneira tem sido um olhar bastante importante, mas têm 

algumas figuras que acabam sendo representativas o próprio J, o G, que geralmente eles 

que  estão lá na frente e eles que acabam conduzindo um pouco, é, o trabalho. Eu acho 

que hoje na articulação tem o R, e o A, que eles têm feito mais essa questão de 

organizar e articular mesmo as pessoas pra tarem participando, mandando vídeos, 

ligando falando da importância pensando a sistematização que é uma coisa que quase 

não foi cuidado no fórum, não sei se alguém também olha isso, a história disso, mas não 

tinha isso. Sabe, de cuidar das Atas, de fazer registro tudo isso, não tinha muita 

importância e hoje tem. Então, a gente recebe a Ata sabe o que foi discutido, né, então 

acho, que o R, e o A, também estão sendo muito importante, mas eu cinto ainda é um 
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espaço para as lideranças comunitárias. Eu acho que elas estão tirando a D A eu sinto a 

participação de poucas pessoas no Fórum em Defesa da Vida.  

ENTREVISTADORA: É uma coisa que eu fico sempre pensando no fórum. Eu 

também sou moradora do território e mesmo a M, D, A. Ela tem um engajamento, né, 

ela é uma liderança, assim. Você, como que você percebe esse fato, não tem pessoas 

que são moradores às vezes, não está vinculada a nenhum espaço, a nenhum coletivo, 

enfim, mas tem uma, certa preocupação ou algo, mobiliza... Ela a ir naquele espaço. 

Como que você percebe isso, você acha que é uma questão talvez não seja uma 

limitação do fórum ou é...? 

ENTREVISTADA: Não tem quase ninguém de fora quem participa do fórum hoje são 

pessoas que estão ligadas de uma, certa maneira a uma instituição, seja, a Santos 

Mártires ou alguma instituição do território, Bom Jesus, algum... SAEQ. As pessoas que 

estão na política de assistência, por exemplo, alguma instituição que encaminha seus... 

Os funcionários pra participar do fórum. Algumas pessoas que tem engajamento, mas as 

pessoas vão colocar aí, entre aspas, as pessoas comuns que embora sejam bastante 

preocupadas não conseguem ver, ou não reconhece, ou nem sabe da existência do 

fórum. Então, chega lá alguém que tá ligado a alguma coisa, ou ligada a sua pesquisa, 

ou ligada a uma instituição. Acho que está muito institucionalizado, entendeu. Sempre 

tem alguém que tem uma historia institucional, então, eu, por exemplo, que sou do 

CDHEP, o outro que é CDHEP, o outro que é Bom Jesus, então, quando as pessoas vão 

se apresentar geralmente, são organizações do território que estão pensando ou não sei 

se estão pensando acho que estão executando a política no território, então, o CEJAM é 

não sei quem, né, então, sempre tem alguém, ah o hospital do M‟ Boi Mirim, Einstein, 

então, a pessoa que tá lá ela tá representando uma instituição, mas a base mesmo não tá 

chegando no fundo.  

ENTREVISTADORA: Nesse sentido, assim, se você elencar as limitações do fórum 

quais que você percebe, assim?  

ENTREVISTADA: Olha, eu acho que essa questão, ah não sei. Acho que a gente tem 

que pensar em estratégias de como que a gente vai é mobilizar as pessoas. Acho que a 

alimentação nossa ainda é de mobilização, de divulgação de... E tem isso assim, ter 

objetivos claros do que a gente quer realmente porque se a gente tá fazendo uma reunião 

pra discutir, mas não tem um... O que a gente quer as pessoas acabam desacreditando e 

aí não vai mais, né, mas eu acho que tem que ter um trabalho de se aproximar ((tosse)) 
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de lugares onde estão as pessoas comuns, eu não sei, as próprias pessoas que estão na 

execução, divulgar o fórum pras pessoas que são atendidas, então, na própria UBS na 

escola no próprio CCA, no CJ, nesses lugares aonde de uma certa maneira tá 

executando uma política. A gente possa divulgar esses lugares de organização social a 

questão que a gente pode fazer uma organização da sociedade civil que antes era uma 

prática, né, quando a gente não tinha as ONGS, nós fazíamos isso, por exemplo, na 

igreja, por exemplo, eu era da igreja do, Vila Remo, né, então, já era uma prática nossa 

na missa o padre depois fazer uma reunião, ou antes, ou no outro dia que tinha uma 

reunião pra discutir outras questões, por exemplo, da moradia. O aumento da panela 

fazia outras coisas que geram um lugar, um espaço de organização social. Q... Que hoje 

não acontece na escola que também era um outro lugar. E quando eu estudei né, era uma 

escola que tava saindo do movimento de ditadura, né, a gente tava saindo da ditadura, 

né, eu saí da escola praticamente na época da abertura política, então, em 80 e pouco é 

86 e mas era mesmo, com toda essas dificuldades da ditadura, né, final da década de 70 

tudo, a gente tinha ainda na própria escola uma... Mesmo quando o professor tinha que 

dar aula de educação moral e cívica ele fazia um questionamento a respeito disso que 

estava sendo feito. Por que, que a gente tem educação moral e cívica na escola, por que 

a gente tem USPB, e UES, USPB, né, então, correndo todo risco que ele tava lá 

correndo, ele fazia, a própria escola tinha essa... Ou alguns professores, não sei se a 

escola, mas a escola poderia ser um lugar de mobilização, que eu acho que foi até um 

tema do Fórum Social Sul; a escola como um lugar de mobilização e transformação 

social porque não é um lugar, mas né, não sei se já foi, mas que a gente sempre 

questiona isso, mas eu não sei. Eu acho que a gente tem que buscar maneiras de se 

aproximar mais das pessoas comuns que são pessoas que não tão de uma maneira 

engajada ou por sua pesquisa, ou porque tá em uma organização, né, numa OS. Que a 

pessoa é uma pessoa que mora no território e vai ali porque acredita que ali ela pode 

junto com aquelas outras pessoas fazerem, né, fazer valer os direitos dela.  

ENTREVISTADORA: É o fórum ele sempre aconteceu no espaço da paróquia Santos 

Mártires como que você ver essa relação do Fórum em Defesa da Vida com a paróquia?  

ENTREVISTADA: É a gente acha que o fórum é da Santos Mártires, né, por mais que 

a gente fale “ah o fórum não”, mas tem essa coisa tanto que eu trabalhava numa 

organização que era Bom Jesus e teve uma época que a gente era proibido de ir no 

Fórum em Defesa da Vida, pra você ver a loucura porque era uma organização que é do 
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PSDB, tem uma ligação partidária com o PSDB que hoje faz a gestão do Clube da 

Turma. Sabe, Bom Jesus, então, durante muito tempo a gente não podia ir no Fórum em 

Defesa da Vida porque o Fórum em Defesa da Vida era da Santos Mártires e era o 

fórum do PT e aí a gente ficou, então tem essa questão também, não sei porque por ser 

na paróquia também afasta outras pessoas, por exemplo, talvez que tem outras opções 

aí, outras escolhas religiosas também elas não se sintam a vontade pra participar.  

ENTREVISTADORA: Você trouxe essa questão de que a algumas pautas, por 

exemplo, como a da M, D, A, né, não se consegue por algum motivo que não se sabe 

bem porque, mas você acha que todas as pautas, qualquer pauta ela é possível de ser 

trabalhada dentro do Fórum em Defesa da Vida?  

ENTREVISTADA: Olha, eu acho que todas as pautas que de uma certa maneira 

incidem sobre nossa vida, poderiam ser tratadas, então, por exemplo, a questão... Coisas 

que foram acontecendo também que a gente perdeu a mão, né, que talvez assim sabe, às 

vezes a gente pode fazer uma nota, um posicionamento público, sabe, pra marcar qual é 

a nossa posição, por exemplo, a questão de gênero você tirar da educação. As vezes a 

gente fala aqui no CDHEP também muito que o CDHEP acaba não se posicionando e 

quando você vier a público você tem um posicionamento, né, e isso faz com que as 

pessoas que tem o mesmo posicionamento se aproxime, né, se simpatizem com a “nossa 

o fórum tá com essa pauta, então, eu vou me aproximar”. Quando a gente não fala de 

coisas importantes, né, por exemplo, não que o que a gente não fale lá não seja 

importante, mas coisas que estão na boca no cotidiano mesmo, né, por exemplo, essa 

questão que teve as ocupações se o povo não vai lá ocupar o fórum porque eles foram 

ocupar o fórum, porque não era pauta, mas eu tive na reunião que eu, fui no, Raul 

Poleto depois o A, até apareceu lá eu falei gente vai ter um Fórum em Defesa da Vida 

sexta-feira vocês tem que ir lá, vai falar de tudo que vocês estão passando dessa, né, de 

sofrimento, das conquistas chega lá e vai “a gente quer falar” e eu falei inclusive que lá 

tem um monte de gente que talvez possa ajudar vocês. Porque eles estavam sem 

alimento, sem água, né, porque talvez as organizações que já, estão, possam inclusive se 

solidarizar e comprar essa luta com vocês, né. [ENTREVISTADORA: Sim.] E aí não 

era pauta do Fórum em Defesa da Vida, então, eu acho que tem que inclusive poderia 

ser uma extraordinária do Fórum em Defesa da Vida quando uma coisa tá acontecendo 

que tá diretamente relacionado à vida a gente poderia se antecipar ou no mínimo ir 

junto, [ENTREVISTADORA: Sim.] então, as coisas vão passando e a gente tá, o 
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negócio tá pegando fogo na escola e a gente vem com a pauta da saúde, não que a saúde 

não seja importante, mas nesse momento a gente tinha que cuidar da ocupação.  

ENTREVISTADORA: Mas, mesmo você percebendo essas, eu vou chamar de 

„limitações‟, enfim, você acha que são possíveis sim de ser trabalhadas? É eu fico 

pensando, por exemplo, a questão do aborto, por exemplo, eu fiquei pensando em uma 

das apresentações do Fórum Social Sul que você trouxe um caso bastante marcante, né, 

daquela menina, enfim, isso poderia ser uma questão pra essa jovem é uma questão pro 

território esse tema, por exemplo, que é tão complexo... ?  

ENTREVISTADA: É essa questão do aborto, é eu acho que não emplaca lá, até por 

conta de uma questão da gente tá dentro da igreja, não sei. A questão da violência 

sexual contra a mulher, a questão do machismo, essas coisas precisam tá mais presentes, 

sabe, que não é pauta nossa, não é uma pauta, embora, tenha a Casa Sofia lá, né, mas o 

feminicídio a gente não fala sobre essas coisas no Fórum em Defesa da Vida.  Eu acho 

que a gente precisa enquanto... Porque é outro dia também eu fiz um comentário e eles 

ficaram meio assim era uma reunião executiva de meninos, então, tava o A, o R, o padre 

J e o L G, então, quatro meninos fechados numa sala, né, aí eu peguei cheguei e falei 

gente tem lugar pra uma mulher falar aqui nesse, “lógico”, “lógico”, então até a própria 

composição do fórum é uma coisa que a gente tem que pensar quem é a executiva do 

Fórum em Defesa da Vida? Os meninos, os homens, né, os homens brancos, os homens 

que tem conhecimento, que tem um certo poder, então... Será que esses homens que 

estão nesse lugar conseguem minimamente escandalizar essa outra pauta que não é a 

pauta deles?  

ENTREVISTADORA: O fato de você ser moradora do território, ser mulher, trabalhar 

com educação, enfim, é você acha que isso interfere na sua maneira de ser ouvida no 

fórum, como que você percebe isso?  

ENTREVISTADA: Não. Acho que acaba interferindo, interfere porque, assim, olha na 

verdade é eu acho que tem uma coisa mais assim do conhecimento, sabe, as pessoas me 

conhecem, sabe do das coisas que eu tenho tentado fazer, né, da militância da luta no 

trabalho. Eu acho que do compromisso, eu acho que isso é, conta, conta. Não vou dizer 

que não conta, mas, por exemplo, eu acho que muitas vezes, eu acho que tem palavras 

que contam mais, que pesam mais, então, por exemplo, quando a D. A fala uma coisa 

sempre tem alguém pra traduzir o que ela fala, por exemplo, o G, então, é como se ele 

tivesse, então, ele faz uma releitura do que ela fez, mais descaracterizando um monte de 
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coisa, entendeu, então, isso é uma coisa que precisa a gente, precisa cuidar, as meninas 

precisam, as mulheres precisam ocupar o Fórum em Defesa da Vida pra trazer outras 

pautas, entendeu, essa questão é de como elas estão sendo violentadas. A violência 

contra a mulher, então, é um tema que tinha que está presente no Fórum em Defesa da 

Vida, né, então, se a gente for fazer levantamento mesmo, desse que a gente levantou a 

falta de equipamentos de cultura, é a gente tem que levantar as pautas de mulheres que 

estão sendo no território, sabe, por exemplo, quantos casos de violência entram no 

hospital do M‟ Boi Mirim de mulheres que foram agredidas pelos seus companheiros, 

mas também de mulheres que sofreram violência sexual? Que acabam entrando no 

hospital e é transferida porque o hospital do M‟ Boi Mirim não atende esse tipo de caso, 

o que já é uma coisa ridícula, porque não? Então, tem o Campo Limpo que atende um 

pouco que tem um que chama SERAVIVE, né, você conhece? [ENTREVISTADORA: 

SERAVIVE? Não], que é um, como se fosse um projeto que trabalha com essa questão 

da violência contra a mulher, né, principalmente a violência sexual que é eles que têm 

um grupo lá que tem uma psicóloga, um médico, um enfermeiro e tal que vai trabalhar a 

questão do atendimento a mulher que ficou grávida, por exemplo, fruto de uma 

violência sexual, então, esse setor esse lugar que vai atender essa mulher pra 

acompanhar ela na decisão que ela pode ter de interrupção, da discussão, da manutenção 

dela e tal. Eu acho que todo hospital deveria ter, mas tem uma pessoa muito importante, 

acho ela bem bacana a psicóloga de lá a S, é ela conta de toda a dificuldade que ela tem 

de falar sobre esse tema com a equipe de saúde, então, o médico que não quer fazer o, a 

intervenção medicamentosa na mulher, né, a aplicação do medicamento pra ela 

interromper a gestação é o trato que os enfermeiros e auxiliares de enfermagem fazem 

com essa mulher, deixa ela sem comer, entendeu, não vai trocar o soro essas coisa que 

são, né, porque ela decidiu interromper, né, a gestação, a gravidez e aí. Então, acho que 

todo hospital deveria ter um grupo desse, né, porque ela minimamente está fazendo esse 

trabalho de sensibilização do Hospital do Campo Limpo porque é um hospital de 

referência do território ainda pra esse caso.  

ENTREVISTADORA: Você conhece outro espaço de participação, é dentro do campo 

da saúde, algum lugar que as pessoas vão lá e vão trabalhar as questões da saúde? 

ENTREVISTADA: Então, parece que tinha um fórum aqui, mas eu num não sei como 

que ficou não, tinha um fórum de saúde mental (...) (pausa)... É eu participei algumas 

vezes que era bacana até esse fórum de saúde mental que era engraçado, né, acontecia 
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dentro do Fórum em Santo Amaro. Você participou? [ENTREVISTADORA: Não], 

durante muito tempo ele aconteceu dentro, ele aconteceu no fórum, no fórum de Santo 

Amaro e aí as pessoas levavam casos pra discutir, então, desde o juiz que atende o caso 

lá que envolvia a questão de saúde e as pessoas debatiam, por exemplo, a gente foi 

apresentar um levantamento que a gente fez de adolescentes que estavam em 

comprimento de medidas sócio educativa que apresentavam questões de uso abusivo de 

substância, mas também tinham algum comprometimento mental, então, era um fórum 

que tinha um debate ( ) muito com relação a questão da saúde mental mesmo. E depois 

ele mudou pra Capela do Socorro porque ele não cabia mais no fórum, era um lugar que 

tinha muita, gente muita gente.  

ENTREVISTADORA: Como que você percebe que o tema ( ) da saúde é ele se 

relaciona com essas outras pautas que aparecem no fórum, ou mesmo com o cotidiano 

do seu trabalho?  

ENTREVISTADA: Então, por exemplo, eu acho que essa questão da saúde ela 

atravessa tudo, né, é, por exemplo, essas meninas que tem que ter um grupo que chama 

é Mulheres Negras, né, então, elas trabalham nos encontros vários temas e a Saúde da 

Mulher é foi um tema e, assim, perceber de quanto à gente sofre algumas violências e 

não nomeia isso como violência, então, até esse caso mesmo da mulher que tá lá ( ) pra 

fazer um aborto garantido por lei, né, e tá sendo o tempo todo violentada na saúde,  

então, é isso não tem é, sabe, quando a coisa não é muito clara a gente não fala sobre 

ela. Então, a gente não tem, parece que não tem o conhecimento, as coisas estão 

acontecendo, mas a gente não nomeia isso, por exemplo, dar nome, olha acontece esse 

tipo de violência dentro do hospital, né. Então, por exemplo, quando as meninas chegam 

na UBS, né, e vão dizer, eu já tive caso; a menina que chegou que o namorado bateu e 

eu fui acompanha - lá na UBS, na UBS não foi na AMA porque pra fazer o boletim de 

ocorrência tinha que ter passado na AMA então super mal atendido, igual eu digo mal 

atendido porque tinha um milhão de gente pra passar e quando a médica fez a 

intervenção foi uma intervenção bastante preconceituosa colocaram a menina no lugar 

de culpada, né, então, isso acho que a gente tem que pensar isso é importante demais, 

sabe, e quando você tá num grupo de mulheres que você pode falar sobre isso e 

realmente falar “puta o que eu passei é no hospital foi violência”, então, nomear isso 

porque quando você nomeia aí você tem é objetivos pra tratar se não tem nome se tá 

muito escondido, então, se a gente conseguindo nomear coisas, né, porque acho que a 
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questão é todas essas violências, essas violações a maneira como  a gente tá vivendo 

hoje, tudo isso é uma questão de saúde, né. Então, por exemplo, é a questão do uso de 

crac no território, de lança perfume que os meninos estão morrendo... (pausa longa). 

Isso é uma questão... (pausa) Que a gente não fala, entendeu, por exemplo, quando eu 

trabalhava na medida sócio educativa que a gente teve, ficou... A gente perdeu cinco 

meninos num curto espaço de tempo que foram vitimas de overdose, pensando numa 

questão de saúde é uma questão de saúde, mas ninguém aí fala “ah porque uso de 

droga” “ah porque não sei o que”, então, são outras coisas que a gente,  gente mais isso 

é uma questão de saúde, então, a saúde tem que ajudar a gente a pensar sobre isso 

[ENTREVISTADORA: Sim], né, porque é uma questão de saúde que talvez as pessoas 

que tão trabalhando na saúde posam nos ajudar a pensar sobre isso.  

ENTREVISTADORA: Quais as potencialidades do Fórum em Defesa da Vida?  

ENTREVISTADA: Acho que a potencialidade é essa ainda é um lugar de resistência. 

Eu acho que é um lugar ainda de articulação, de participação social, mas é um lugar que 

pode ser um lugar de melhor controle social, sabe, de criar inclusive, é sistematização 

de controle mesmo, sabe, de ter um olhar mais, assim, talvez um grupo que possa olhar 

melhor a saúde, outro grupo como se fossem GTs do próprio fórum que vá criando 

possibilidades de fazer um acompanhamento um controle social mais próximo às 

políticas de saúde, educação a própria assistência porque eu acho que é um lugar ainda 

de mobilização.  

ENTREVISTADORA: Agora tem umas perguntinhas objetivas, tá, pra gente terminar. 

É qual que é a sua idade?  

ENTREVISTADA: 46.  

ENTREVISTADORA: Como você se autodeclara a cor?  

ENTREVISTADA: Negra.  

ENTREVISTADORA: Tem religião? 

ENTREVISTADA: Sou espírita.  

ENTREVISTADORA: É escolaridade?  

ENTREVISTADA: Eu fiz é pós-graduação, especialização.  

ENTREVISTADORA: Qual que é a sua profissão?  

ENTREVISTADA: Eu sou professora, psicóloga, mas, primeiro, professora.  

ENTREVISTADORA: E a ocupação que você exerce agora? 

ENTREVISTADA: Agora eu acho que eu sou educadora, educadora social.  
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ENTREVISTADORA: Você mora no distrito do Ângela, ou é, por exemplo, Capão 

que é na região, né?  

ENTREVISTADA: Eu acho que ali onde eu moro eles falam que é São Luis... 

[ENTREVISTADORA: São Luiz], né, antigamente era distrito do Ângela, mas quando 

separou. Eu não sei. Não, eu acho que eu tô no São Luis sabe, por que quando eu 

atendia os meninos eu era do núcleo do São Luis e eu atendia os meus vizinhos lá na 

medida sócio educativa, mas hoje é Jardim Ângela, Santa Margarida, você sabe onde eu 

moro, né... [ENTREVISTADORA: sei, sei]. 

ENTREVISTADORA: Então, é isso eu queria de agradecer muito e te deixar a vontade 

caso você queira falar alguma coisa que você sinta vontade e dizer que contribuiu muito 

e que durante essa conversa já me fez pensar muita coisa.  

ENTREVISTADA: ( )... Que eu fiquei muito interessada desde a primeira vez que você 

se apresentou no fórum e quando você falou de saúde coletiva, eu tentei entender de 

onde você vinha, o quê que ela estuda o quê que ela quer? Eu achei bem, é importante 

de ter uma pessoa eu acho que diferencia é o lugar de escuta é um olhar da onde você 

vem, sabe, você não é das Ciências Humanas nem Sociais, né, você vem do lugar da 

saúde e como é que você vai olhar tudo isso? Eu acho que é um, uma contribuição 

diferente, acho que eu fiquei bem interessada também da onde você vem, a sua 

formação que você poderia propor pra gente. 

ENTREVISTADORA: Muito obrigada. 

  

ENTREVISTA X - Riviera 

Entrevistadora: - Então, M, mais uma vez eu queria te agradecer tá por você aceitar 

participar da entrevista e contribuir com o trabalho e eu queria saber como que foi a sua 

entrada no Fórum em Defesa Da Vida? 

Entrevistada: - Então, é eu fui transferida pra UBS Integral Vera Cruz e dentro da UBS 

Integral cada profissional é destinado a um programa. Então, assim que eu cheguei a A, 

que é a gerente ela falou “então, M, você fica responsável em participar, em trazer as 

informações do Fórum em Defesa Da Vida”. Mas o ponto principal foi à caminhada 

porque ela queria que o pessoal lá do Vera participasse da caminhada, então, ela queria 

aí sabe esse elo entre o fórum que é aqui no Ângela e lá o fundão Vera Cruz. 

Entrevistadora: - Ah, sim, más a UBS Integral ela é um equipamento novo? 

Entrevistada – É. Tem dois anos. 
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Entrevistadora – Dois anos. 

Entrevistada: - Dois anos. Eu tô lá há um ano e seis meses.  

Entrevistadora: - Antes de você chegar lá outra pessoa já participava do fórum ou não?   

Entrevistada: - Não. Acho que não, Acho que não. 

Entrevistadora: - Então, a sua relação pra ir ao fórum é por causa desse vínculo 

institucional ou também tem uma questão da M, é cidadã? 

Entrevistada: - Ah, sim, também. Porque assim como agente tem esse, essa carga 

horária pra cumprir, então, você não disponibiliza de muito tempo, quando a empresa... 

É uma coisa que o CEJAM faz muito e os coordenadores também, eles abrem esse 

espaço pra você tá indo nas reuniões, frequentando fóruns, seminários, e aí quando ela 

me pediu pra ir claro que pra mim foi bom também, né, pra mim como profissional, 

como assistente social e como pessoa também. 

Entrevistadora: - Mas você já conhecia o espaço do fórum como pessoa ou de outro, 

por exemplo, você falou que você trabalhava aqui no Herculano (bairro), né. 

Entrevistada: - Isso. 

Entrevistadora: - Você já conhecia esse espaço? 

Entrevistada: - Não, não conhecia. Eu sabia que tinha a caminhada, que todo ano... 

Que eu sou moradora aqui da região há trinta anos. Então, moro na Piraporinha. O 

cemitério do São Luiz tem uma parte que da minha casa da pra vê e eu sabia que todo 

ano tinha a Caminhada Pela Vida e Pela Paz. Mas eu não sabia que antes da caminhada 

acontecia todo esse processo do fórum éh, eu não sabia do Fórum Social Sul que 

acontecia a cada dois anos, essas coisas eu não sabia. Eu fiquei sabendo a partir de que 

eu comecei a frequentar as reuniões. 

Entrevistadora: - Sim. E do tempo que você tem participado quais que são as 

principais pautas que você percebe que o fórum tá trabalhando? 

Entrevistada: - É. Eu acho que uma coisa muito forte pra eles agora é essa questão da 

audiência, né, audiência pública, né. 

Entrevistadora: - Isso.  

Entrevistada: - É. Eles tão batendo muito nessa tecla. E assim pra quem tá de fora eu 

acho que pensa, que assim, “ah, o Fórum em Defesa da Vida só fica falando ali daquelas 

coisas e depois tem a caminhada e pronto”, não, é uma coisa que eu achei muito bacana 

foi à cobrança, né, da saúde, eles cobrando o secretário, e aí o secretário vem conversa 

dá uma devolutiva, vai faz alguma coisa, retorna. Eu achei muito bacana esse vínculo, 
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porque a gente é solicitado, que a gente trabalhe em rede o tempo todo, trabalhar em 

rede, trabalhar em rede, trabalhar em rede e isso é rede, né. 

Entrevistadora: - Sim. 

Entrevistada: - É assistência, sociedade amigos de bairro, grupos, líderes comunitários 

e a saúde junto, então, eu acho que é esses dois pontos. A questão da saúde e essa 

questão dessa audiência aí que vai acontecer, né. 

Entrevistadora: - Sim. Você falou que eles articulam né, a caminhada que você já 

conhecia e você falou agora essa questão da cobrança, né. 

Entrevistada: - Sim. 

Entrevistadora: - São formas de o fórum atuar? 

Entrevistada: - Sim. 

Entrevistadora: - Você percebe outra forma, mais alguma coisa que se destaque, 

assim? 

Entrevistada: - É. Pra quem tá mais focado no fórum... É, que nem eu falei no início... 

Como eu presto serviço é eu sou colaboradora do CEJAM e eu trabalho na UBS 

Integral, então, eu tenho aquela carga horária, eu tenho que cumprir... Mas eu percebo 

que as pessoas que tão mais envolvidas no fórum é que pertencem a alguma entidade 

mesmo que da assistência eles tem uma liberdade maior de tá agindo, então, nessa 

questão agora da ocupação das escolas eu fui em duas reuniões com o Padre J que ele 

encerrou a reunião e saiu com as pessoas que tavam lá e foi paras as escolas, então, eu 

achei bacana também essa participação porque eles têm essa disponibilidade, eu ainda 

até falei pra ele se eu pudesse eu também iria, né... Mas de fazer visitas de ir, nos locais, 

não de ficar só ali, né. 

Entrevistadora: - É. Você falou né, que a saúde é uma das questões que o fórum vem 

trabalhando, né. E como que você percebe que a saúde ela é trabalhada dentro do 

fórum?  

Entrevistada: - Então. Nessa questão porque assim às vezes é conselheiros, gestores 

participam da reunião e acabam levando determinadas coisas e quando fala né, que o 

Fórum em Defesa da Vida, eu entendo que é tudo, né.  É questão social, é questão 

psicológica, é questão de saúde e como é existe essa integração do fórum com a saúde 

acaba se levando coisas. Então, um exemplo foi um mamógrafo, foi instalado um 

mamógrafo no Vera Cruz, mas o mamógrafo não funcionava e no dia que o secretário 

veio para o Fórum em Defesa da Vida foi solicitado. Agora uma outra coisa também 
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que tá se falando bastante, saúde mental. Então, é eu tô achando maravilhoso assim, ano 

que vem eu quero continuar, espero continuar.  

Entrevistadora: - Ah. Que bom. É assim algumas pessoas elas remetem muito a 

questão da construção é do hospital por conta da mobilização do fórum, eu queria saber 

se você tem percebido isso ( ) inclusive como você é moradora do território... 

[Entrevistada: Sim.] E se você percebe alguma outra conquista do fórum em relação à 

saúde? 

Entrevistada: - Então, é. Eu não participei, mas eu sei que foi por meio de uma 

Audiência Pública, né. E o hospital foi construído é, mas eu não participei desse 

momento; queria muito ter participado, mas não tive essa oportunidade é, mas eu 

acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a questão dos leitos mesmo, né, que já 

tava é já tinham batido o martelo que ia se fechar os leitos de psiquiatria, né, e aí com a 

atuação do fórum o secretário veio e falou “não vamos esperar mais um pouco, vamos 

ver o que a gente faz com o CAPS, com casas terapêuticas, pra depois  ver essa 

questão”. Então, eu acredito que o fórum atua muito bem nessa parte. 

Entrevistadora: - Sim. É o fórum ele tem assim pessoas de diferentes lugares é, por 

exemplo, você representa um equipamento de saúde, que tem o pessoal da educação, 

tem o pessoal é que é liderança de bairro, em fim, e todos com pautas às vezes 

diferentes, mas é algumas vão ganhando corpo ali, como a questão da saúde. Assim das 

reuniões que você tem participado é, como você percebe que as pessoas ali elas se 

colocam e trazem as suas demandas? 

Entrevistada: - É eu, eu percebo que as pessoas se colocam muito bem, muito bem. 

Cada um em seu papel, cada um representando seu equipamento; como você mesmo 

falou e a questão da educação, a questão, né, tem uma pessoa do CDHEP também que 

vai sempre, e pessoas de sociedade amigos de bairro também e pessoas é comuns. Eu 

acho que eles, é se eles representam oh equipamento deles, é eles fazem direitinho o que 

eles foram pra fazer. Então. Eu tô aqui, né, eu vim, eu quero colaborar, e traz as 

questões, e traz as problemáticas e discute, eu acho muito bacana e uma união muito 

grande também.. Eu percebi. 

Entrevistadora: - Sim. Você percebe algum que se destaca na maneira de atuar? 

Entrevistada: - Não, não... Acho que não. 

Entrevistadora: - E quanto assim, diferenças de ideias. Porque ali no espaço do fórum 

pras temáticas serem trabalhadas acaba tendo um consenso, né, o quê que a gente vai 
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fazer? Então, é saúde mental agora? Você percebe nessa discussão assim, né, de 

levantar os problemas, enfim, aparece alguma questão de diferença de ideias, talvez um 

querer ir pra um lado, outro... [Entrevistada: - Não.] Querer ir pro outro lado? 

Entrevistada: - Não. Não, eu participei de duas reuniões que a gente teve que se dividir 

em grupo, pra falar do ano, né, de 2015, como que foi e o que seria feito pra 2016 e pra 

falar do Fórum Social. O que foi o fórum, como foi e o quê que a gente pretendia, e a 

gente vê que mesmo em grupos diferentes as ideias são as mesmas, então, assim todo 

mundo entra num... Em comum acordo, e vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos 

fazer isso... É eu não vi diferença de ideias não. 

Entrevistadora: - E se você fosse, assim, dizer o que tem de comum no fórum. Como 

que você percebe isso? 

Entrevistada: - Ah. Eu acho, o que tem de comum no fórum é a vontade das pessoas de 

mudar. Eu acho que tem muita vontade, todo mundo tem muita vontade; por conta da 

periferia, então, existe um, um... Como é que eu vou te dizer... Existe uma união muito 

grande pela periferia, pelas pessoas da periferia, pela comunidade. Eu acho que isso, é 

incomum porque mesmo que seja de Campo Limpo, Capão Redondo, M´Boi Mirim, e 

ali acaba todo mundo  ficando juntos. 

Entrevistadora: - Sim. Você acha que o fórum é, você percebe limitações na atuação 

do fórum?  

Entrevistada: - Ainda, eu não percebi. Ainda não... Eu tô bastante ansiosa porque eu 

nunca participei de uma audiência, então, eu quero vê como que vai ser isso, mas eu não 

percebi ainda limitações não. O que eles têm se proposto a fazer, eles têm feito. Então. 

 Entrevistadora: - Sim. E potencialidades, se você fosse falar pra alguém, quais as 

potencialidades do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Ah. Eu acho que são as articulações é as ideias é os encontros, os 

encontros têm muito potencial. Porque é nos encontros que tudo acontece, né. Eu 

acredito que sejam essas três. 

Entrevistadora: - É. Você acha, que o fato de você ser, uma trabalhadora de um 

equipamento de saúde é, você mesmo falou, né, mora no bairro há trinta anos. Isso faz 

com que as suas colocações sejam ouvidas de uma forma diferente ou interferem na 

dinâmica do grupo? 

Entrevistada: - Não. Eu acho que não. 
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Entrevistadora: - É, como que você ver a relação do fórum com a Sociedade Santos 

Mártires, com a paróquia. Porque ele sempre existiu ali, né, no espaço da paróquia? 

Entrevistada: - É. Então, padre J é um pioneiro, né. E é como eu te falei, eu tô agora 

participando mais, é mais atuante, mais presente de um ano pra cá. Esse ano de 2015. 

Eu não posso te contar é ao longo do tempo como que foi mais eu, eu acredito que a 

Santos Mártires, assim é é a mãe, né, do Fórum em Defesa da Vida. ( ) padre J, tem 

muita força nessa questão. Eu acho que... Que é isso mesmo, mãe não o pai, né. 

Entrevistadora: - ((riso))   

Entrevistada: - O pai. 

Entrevistadora: - Sim. É você falou que já sabia da caminhada, antes de trabalhar 

agora, né, na UBS. Você já tinha participado de alguma caminhada? 

Entrevistada: - Sim. Participei umas duas vezes. Eu nem era da área da saúde, nem, 

nem tinha formação ainda, mais eu participei, peguei no meio do caminho e fui. 

Entrevistadora: - E qual foi a sua motivação, assim pra... 

Entrevistada: - Então. Eu tenho uma história de vida um pouco complicada, né. Eu 

morei num lugar difícil do Parque Santo Antonio e meu padrasto foi assassinado, né. Eu 

tive um irmão usuário de drogas, né, dependente químico que foi morar na rua e o São 

Luiz ali pra mim sempre foi muito marcante. Porque eu tive primos também que morreu 

no Jardim São Luiz e aí acho que isso que me motivou, assim a, né.  Eu moro na 

Piraporinha e eu vi também muito adolescente ali na... Logo que eu cheguei em 84, 82, 

84. Então, você vê muita coisa, muita morte, muita coisa. E isso foi... Acho que foi isso 

o que me motivou. 

Entrevistadora: - Na apresentação que o pessoal fez de avaliação da caminhada, é teve 

falas dizendo que a caminhada foi um ano que teve pouca participação, assim, eu queria 

saber como que você vê isso. Se você acha que teve uma pouca participação e também 

acho que tem uma questão no fórum de se têm pessoas do território, mas são muitos que 

estão ligados; ou a um serviço, ou a um coletivo. Eu não percebo muito pessoas, assim, 

moradores de um modo geral que vão lá... [Entrevistada: É.] Se isso é uma questão que 

você pensa em... Assim... 

Entrevistada: - É no dia que foi falado isso eu fiquei pensando da divulgação. Então, 

assim, da divulgação na escola, da divulgação na UBS, da divulgação nos, nos CCAS, 

nos NCIS, nos equipamentos, mas também numa divulgação do bairro, da comunidade, 



219 
 

lá no Sacolão, um cartaz na padaria. Porque a caminhada, quem faz a caminhada, não 

são as pessoas do fórum, quem faz a caminhada é o povo, né,... [Entrevistadora: Sim.]  

E já teve épocas que o número foi bem maior e pelo que eles vêm falando, eu não 

participei dos vinte anos, mas pelo o que a gente ouve lá é que vem diminuindo. Então. 

Eu acho que, assim, tá muito fechado em equipamento, né, em é equipamento de saúde, 

equipamento de educação, equipamento da assistência, mas não abre pras pessoas e 

quem tem que caminhar, quem tem que ir nessa caminhada... [Entrevistadora: Sim.] 

são os moradores. Eu, eu penso assim, né. 

Entrevistadora: - É, você mesmo falou, né, da figura do padre J, né... [Entrevistada: É 

isso.] Como uma pessoa que despontou tudo isso e, mais ao mesmo tempo é, há certa 

centralidade na existência do fórum na figura do padre J? 

Entrevistada: - Sim. Eu acho que sim. 

Entrevistadora: - E como você vê isso pensando, assim, mesmo no futuro... Por 

exemplo, né, como a gente vai manter esse espaço vivo no território? 

Entrevistada: - Então... Eu acho que... Eu acho que é uma coisa que dá pra mudar... É 

de vagar, claro, né. A gente não pode tirar os méritos dele, mas eu acho que é uma coisa 

que dá pra mudar. Existem outras pessoas aí, né, tem lá o R, tem o M, tem... Tem uma 

galera daqui da região que acompanha o padre J, nisso, então, eu acho que da pra 

descentralizar um pouco, assim, né, ó, vamos fazer, você faz um pouco. Eu acho que... 

Com... Não muito rápido, mas a, longo prazo, acho que consegue sim, dá uma 

continuidade. Eu acho que não, não vai acabar. 

Entrevistadora: - Quais as principais conquistas do fórum que você... ? 

Entrevistada: - Então, eu acho que o Hospital M´Boi foi uma conquista, é a que eu sei, 

assim de concreto... É o Hospital M´Boi. 

Entrevistadora: - E quanto a perspectivas futuras, né, do fórum, que você acha que o 

fórum vai se empenhar daqui pra frente, que você vê como horizonte? 

Entrevistada: - Eu tô bem ansiosa pro ano que vem pra, pra... A questão agora essa 

questão da educação, né, e da questão da audiência. Eu quero muito, quero vê como que 

isso funciona, então, eu acredito que isso vá, vá ajudar. Porque eu tava perguntando na 

última reunião que eu participei... Porque como eu tô há um ano, então, tem muita coisa 

que eu não sei e eu tava perguntando pro pessoal que sabe que tá lá há mais tempo é, se 

o assunto da audiência é um só, eles disseram que não, que pode ser abordados vários 
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assuntos, então, eu tô assim numa expectativa muito grande, porque eu quero vê o que 

vai acontecer. 

Entrevistadora: - Sim. Você acha que é possível trabalhar qualquer pauta dentro do 

espaço do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Eu acho que sim. Eu acho que sim. 

Entrevistadora: - É, mesmo pautas polêmicas, por exemplo, que a gente sabe que não é 

consenso e a sociedade ainda tem muito a trabalhar isso como, por exemplo, a questão 

do aborto, você acha que seria possível ser tratada? 

Entrevistada: - Então. Essa questão eu fico um pouco de receio. Mais pelo o que eu 

vejo, eu acho que até a questão do aborto poderia ser tratada sim. Porque ali é um 

espaço de trocar ideias e pelo o que eu ouvi durante esse ano que eu tive lá as pessoas se 

respeitam, um respeita a opinião e a ideia do outro, então, eu acho que é possível sim. 

Eu acho que é possível mesmo assuntos polêmicos e acho que também é um meio de se 

lançar esses assuntos polêmicos, né... [Entrevistadora: Sim.] É um lugar que você 

pode colocar, vamos conversar somos civilizados, vamos ter ideias e dali começar a 

disseminar... Eu, eu acho, eu acredito, sim. 

 Entrevistadora: - É... Você é profissional da saúde, né... [Entrevistada: Sou.] do 

equipamento de saúde, e aí têm os Conselhos Gestores, né... [Entrevistada: Sim.] Que 

é uma forma de participação também... [Entrevistada: Muito forte.] É você tem 

participado desse espaço na sua unidade? 

Entrevistada: - Então, eu já fui do Conselho Gestor quando eu era é funcionária aqui 

no Figueira Grande me afastei um tempo agora novamente estou voltando, então, eu sou 

interlocutora do SAU; o SAU é o Serviço de Atenção ao Usuário. Então, assim, eu vou 

participo das reuniões de Conselho Gestor, a gente abre as caixinhas de sugestões, 

então, você ouve as ideias, você ouve o que eles têm a dizer, então, agora eu tô também 

participando mais dessa parte; voltei a participar na verdade, eu participava já. 

Entrevistadora: - Aí, assim, no espaço do fórum, né, além da saúde por motivos que a 

gente sabe do território, enfim, das necessidades a saúde entrou no fórum mais, assim, 

tem tido outras... [Entrevistada: Sim.] pautas também, né, então eu gostaria de saber da 

sua perspectiva qual a diferença, né, entre esse espaço do Fórum em Defesa da Vida que 

trabalha a saúde também com o espaço, por exemplo, do Conselho Gestor que as 

pessoas vão lá sabendo que especificamente eles vão trabalhar a questão da saúde 

mesmo, lutar por esse direito a saúde? 
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Entrevistada: - Então na, na... No Conselho Gestor na, na reunião dos conselheiros na, 

na é os conselheiros eles são conselheiros da saúde, então, eles ficam focados ali 

naquilo, então, assim é ah, aquela parede rachou precisa concertar, precisa; nossa tá 

demorando muito, então, vamos atrás, então, você vai na supervisão, você vai na 

coordenadoria e aquele conselheiro articula e né, e busca, mas pra quê, especificamente 

pra quê; no fórum é mais amplo, então, assim a gente vai olhar a parede, mas também 

vai olhar a localização, vai olhar se o ônibus tá indo lá, vai olhar quem tá ao redor, 

quem é que é atendido, qual é a população atendida naquele local, então, eu acho que o 

fórum é têm uma visão mais ampla (()) não tem um foco só, não. A gente vai levantar 

essa pauta aqui da saúde vamos chamar o secretário, não começa a surgir outros 

assuntos, então, eu acho que é bem diversificado, bem amplo. 

Entrevistadora: - Sim, aí você tá no dia a dia, né, do serviço e ao mesmo tempo 

participando das reuniões do fórum, enfim, eu queria saber como que você percebe que 

o que é trabalho no fórum chega no serviço, né. Teve, por exemplo, a questão; as 

oficinas, todo o trabalho que teve do Fórum Social Sul, como que você percebeu isso, 

que isso apareceu no serviço? 

Entrevistada: - Então, eu não conseguir é ficar nos lugares assim por muito tempo, né, 

é tava chovendo, tava um dia muito, né, chuvoso no dia da caminhada e antes foi 

bastante corrido, teve um agravante que dia trinta foi o dia do funcionário público e aí 

os serviços estavam em ponto facultativo, então, não participaram, mas é quando eu vou 

nas reuniões do fórum e principalmente o que antecedeu o Fórum Social Sul e a 

caminhada, então, a gente vai levando essas informações, então, é falado no TRI que é a 

reunião que acontece na unidade toda semana com o gerente, todos profissionais é a 

gente faz divulgação, por exemplo, pelo menos eu fiz, com... Na recepção, com os 

usuários e falando e chamando pra essa participação, chamando pra esse trabalho, 

mostrando que existe isso. Porque o pessoal tá lá longe e eles não sabem, e eles não 

veem; a preocupação deles é que eles têm que trabalhar e tem que levar comida pra 

dentro de casa... Então, eles ficam ali principalmente lá no Vera, locais muito difíceis. 

Como eu falei na última reunião, a Chácara Bandeirante, um lugar muito difícil, muito 

carente, muito precário, então, assim, você leva essas informações e você fala olha 

existe um lugar que acontece isso existe um lugar que as pessoas se reúnem pra isso... 

Então, eu acho que a gente tem que multiplicar passar. Entendeu?  
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Entrevistadora: - Sim. Agora eu tenho umas perguntas que são mais objetivas tá? 

[Entrevistada: - Claro.] pra gente terminar e aí é... Quantos anos você tem? 

Entrevistada: - 46. 

Entrevistadora: - E como que você se autodeclara, a cor? 

Entrevistada: - Ah, eu não sei. Eu me considero negra, mas o povo fala que não, tem 

que ter a pele negra, pra mim é parda, então. 

Entrevistadora: - É você tem religião? 

Entrevistada: - Eu sou evangélica. 

Entrevistadora: - É e a sua escolaridade? 

Entrevistada: - Eu tenho... Sou minha formação é Serviço Social. Sou Assistente 

social. 

Entrevistadora: - É a sua ocupação atual? 

Entrevistada: - Eu sou assistente social na saúde e sou coordenadora aqui na 

assistência. 

Entrevistadora: - Sim. É você tem algum vínculo partidário ou alguma tendência de 

partido político? 

 Entrevistada: - Não. Não, nenhuma... 

Entrevistadora: - Então, M, eu quero te agradecer de novo tá... [Entrevistada: magina, 

ah, foi um prazer espero com o pouquinho que eu tinha ter conseguido te ajudar.] pela 

receptividade, não, ajudou bastante. Bastante rico ouvir você e se você quiser falar 

alguma coisa que você ache que seria importante eu ter ti perguntado, mas por algum 

motivo eu não conseguir perguntar e aí você fique a vontade. 

Entrevistada: - Não, eu acho que foi muito bom, eu acho que foi assim é tinha coisas 

que eu não podia falar muito, assim, porque eu não sabia, mas foi muito boa a 

entrevista, gostei muito, quero te parabenizar também por esse trabalho que é 

maravilhoso. 

Entrevistadora: - Obrigada viu.   

Entrevistada: - De nada. 

 

ENTREVISTA XI - Paulista 

Entrevistadora: - Primeiro eu queria super, te agradecer por aceitar contribuir com o 

trabalho, por me receber na sua casa ((risos)), eu sei isso é muito bom e reflete ahn, sua 
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aceitação e sua disponibilidade, né. E assim eu gostaria de saber como que você 

começou a participar do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Então, eu, eu trabalhava como costureira até 2001, aí a mulher não me 

pagou, eu trabalhei... Eu trabalhava a noite, então, eu dormia, essa hora eu tava 

dormindo, acordava já na hora de ir trabalhar. E aí eu falei gente, arroz e feijão eu tô 

comendo continua não mudou nada na minha vida, aí meu marido tava desempregado 

também na época e aí ele achou uma escola lá no CARAN aonde ele se matriculou pra 

fazer o magistério, eu falei ah, se ele vai estudar eu também vou ((risos)), né, direitos 

iguais e aí peguei e fui fazer né, o magistério mais eu já sou da comunidade, né, e aí que 

acontece ele acabou arrumando emprego, graças a Deus, e eu continuei no magistério... 

[Entrevistadora: Sim.] E aí eu voul... Porque quando a gente tá fora a gente não 

participa muito do nosso território, a gente não conhece o nosso território e aí dentro do 

magistério eu comecei a conhecer o nosso território, nem o Tupi eu conhecia, né, eu não 

conhecia nada aqui do Ângela só as vias principais; Santa Lúcia, né, ( ) Guavirituba, né, 

por causa das escolinhas, então só esses lugares e depois teve um... Na época a nossa 

educação era nós cinco aí eu tinha que fazer umas inscrições pra poder trabalhar na 

educação a parte emergencial, e aí eu comecei ir procurar todas as escolas de educação 

infantis e aí eu comecei a olhar o território nosso. E aí comecei a trabalhar na Santos 

Mártires como voluntária, já era da comunidade e aí tive a oportunidade de ir trabalhar 

no morro como voluntária, depois de voluntária fui... Comecei a ter uma remuneração, 

comecei ter uma ação e depois éh, com o corte todo aí eu fiquei... Trabalhar a parte 

administrativa, saí da sala passei pra parte administrativa, da parte administrativa 

quando eu fiz um ano que entrei de férias fui convidada pelo J em 2004 pra trabalhar no 

RAC...  Aí eu fui migrei pro RAC... Aí, daí então, a gente começa a participar mais 

afim, né, mais afim, afinco nas atividades da paró... da...  Da Santos Mártires não tá 

mais da comunidade em si, né, a gente faz o trabalho, né, que tem que fazer da 

comunidade, mas o viés, né, que nós temos aqui é só... Distribuía tudo dentro do 

seminário do RAC, não sei se você lembra, que tinha vários seminários, né, ... 

[Entrevistadora: Sim.] de jovens construindo, o futuro e aí me faz traz participar do 

Fórum em Defesa da Vida, aonde vem falando toda essa contextualidade do nosso 

território, da violência, né, que aí foi bem fervorosa na década de 90, muitos jovens... E 

daí eu comecei participar. Aí depois eu dei uma parada depois retornei de novo. Porque 

você migra pra outro serviço, né, vai participar na educação, no RAC eu participava 
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mais da educação, aí tinha uma outra pessoa que vinha pro Fórum em Defesa da Vida. 

Aí depois que eu fui trabalhar no Jangadeiro aí a gente começou mais a participar do 

Fórum em Defesa da Vida, então. 

Entrevistadora: - Sim, éh, quando você participa do fórum, né, você falou começou a 

participar, né, por conta desse seu vínculo com a Santos Mártires e depois você deu uma 

parada, voltou, assim, é além dessa relação seu vínculo com a Santos Mártires, qual a 

outra justificativa pra você participar no sentido é a J que tem um vínculo de um certo 

sentido profissional ou é a J cidadã que tá nesse espaço ali?    

Entrevistada: - Hoje eu vou por um espaço de luta porque hoje eu não tenho mais um 

vínculo com a Santos Mártires, depois de onze anos eu fui desligada da Santos Mártires, 

então, hoje eu venho mais como uma questão de luta; né, de poder ir lá, você tem voz, 

né, de poder levar a problemática não só do seu... Do Jardim Sônia Regina, mas da 

adjacência porque nós que estamos na base sempre chega algo e às vezes o pessoal lá 

em cima não sabe, né, você ver que têm muitos pesquisadores que aí atiça e fica 

aguçado, quer conhecer, quer entender, como é como é que é assim, né, como é isso 

gente, então, bora pra base que vocês vão entender o que eu tô dizendo, então, eu até o 

mês passado eu tava com um grupo de nove jovens da USP do... Da disciplina de 

Psicologia Social Comunitária do G, sempre trouxe T também pra conhecer aqui, que 

ainda falei T você precisa conhecer o Sônia entender ahn, as divergências de... Da rua 

de cima pra rua de baixo, e conhecer o Tupi (bairro) também, né, que vocês não 

conhecem e aí ele ficou muito surpreso com tudo isso que a gente tá dizendo pra ele, né, 

essa falta de reconhecimento da identidade, então, o Fórum em Defesa da Vida ele, ele 

fortalece o seu grito, né, ele tá vendo que você é do território e tem propriedade pra falar 

do território, então, isso é bacana, né, você leva as demandas, né, já tem uma demanda 

para o ano que vem a gente trabalhar a área da saúde mental é... Eu fico preocupada 

porque quando aquela mulher traz pra nós, os números da saúde mental vêm 

aumentando e a gente precisa de mais equipamentos, eu não vejo em momento nenhum 

eles mostrando pra nós oh quanto já tiveram alta, parece que fica feliz sabe que tá 

aumentando o trabalho na área da saúde mental, mas peraí tá alguma coisa errada 

gente... Será que a gente vai continuar nisso até quando aumentando equipamento, né, 

ahn, como é que é isso? ( ) eu fiquei meio... Eu fiquei inquieta, né, nesse assunto... 

Como na saúde eu não entendo muito, né, mais o nosso é mais Políticas Sociais, não 

deixa de ser uma Política Social também, mas a nossa é mais da parte da assistência, 
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então, aí você fica... Eu fiquei... Saí com várias interrogações, fiquei conversando com o 

C... Falei C parece que pra eles, eles tão felizes pro... Pelo o aumento do... De casos da 

saúde mental, como é que é isso? Né acho que não, acho que tem que ter um 

diferenciado, “ah, a gente quer um aumento,” epa! Alguma coisa tá errada, quer dizer 

que todo mundo do Jardim Ângela vai surtar? Que Nossa Senhora do Caminho não vai 

dar conta, o CAPS mental não vai dar conta, né, então, é bom o Fórum em Defesa da 

Vida, ter levantado essa bandeira, eu acho que vai ter muitas discussões que o doutor ( ), 

porque sempre ele quer justificar em tudo, então, a questão éh a importância do, do 

fórum é isso de fazer você subentender as ações territorial é desde a área da educação, 

de genocídio também que vai ser a bandeira do ano que vem, eh, entre outros, né, 

educação, genocídio, a saúde mental e sempre vai vim transporte, vai vim habitação, 

mas agora como tá um... Como diz padre J... “Tá uma bancada de psicólogos”, né 

((risos)), então, com certeza vai ser direcionado mais aí pra área da... Da saúde mental 

que é de extrema importância que chega nisso que eu tô falando, como que é isso? Você 

tem toda essa proteção, aí você cuidou todo com carinho, amor, do seu filho der repente 

você perde ele pras drogas e der repente você o perde para o mundo das drogas e não tá 

mais no mundo das drogas, ele não tá mais com você... [Entrevistadora: Sim.] né, 

como que é isso? Né, cê... Como tá essa mãe? Né, a gente fica muito preocupado, 

porque aqui no nosso distrito nós tivemos trezentas e trinta mortes, né, trezentos e trinta 

jovens, saiu um resultado porque nós estamos na Semana dos Direitos Humanos, então, 

foi mexido no observatório e conseguiram esse número, né, então, como que é isso? Né, 

trezentos e trinta jovens e a nossa preocupação é trezentos e trinta jovens, trezentas e 

trinta famílias que aí dessas trezentas e trinta famílias se você fizer a contabilidade vai 

muito mais do que isso, porque isso é mexer com a estrutura toda familiar, vamos supor 

se é uma família de cinco, né, então, não é só a mãe, a mãe e mais quatro e da mãe têm 

as tias e se tiver os avós ainda, né, e os primos, sobrinhos e como que é isso? Então, é, é 

muito decaden... Éh uma discrepância e então eu fico preocupada quando você fala “ó, 

aumenta o número de saúde mental, a gente precisa de mais equipamento” será que a 

gente tá precisando de equipamento? Ou a gente tá precisando igual já foi colocado, né, 

pra gente fazer todo um trabalho na base, né, na saúde básica. Aí você faz visita nas 

unidades base de saúde que eu sou curiosa e aí você vê que não têm nem salas 

suficientes pra atendimento de médico, igual a minha UBS é o Jardim Coimbra, é uma 

igreja, você vai lá tá a gestante, tá a mulher que tá usando aquele inalador lá aquela aí 
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esquec... Oxigênio, né, porque acho que deve ter problema de pulmão, aí tá a gestante, a 

moça com esse oxigênio, tem criança, tem um tossindo, não tem ventilação no corredor, 

como fica tudo isso?      

Entrevistadora: - Sim, você falou um pouco de, de bandeiras, né, que vão vir pro 

próximo ano, pra sua perspectiva serão pro próximo ano, mas pro seu ponto de vista 

quais foram ou quais são as principais temáticas que o fórum vem atuando? 

Entrevistada: - Então, ele, ele pegou bastante ah, o genocídio, né, que aí foi em 2013 

que nós trouxemos até oh, secretário de segurança pra cá pra dialogar, mas ele saiu pela 

tangente, né, ele chamou nas falas dele, ele deixou a gente como meio burro, né,  parece 

que a gente não entende, e eu gostei do viés da juventude mesmo, porque a juventude 

nossa e também esse tal de Juventude Viva  Só que Nossa Juventude é Morta e que 

daqui uns dias vai tá tudo morto e não vai ter ninguém pra ser mais jovem porque 

devido oh, que ele traz, né, ele acha que não, não é, ele fala assim, com toda a convicção 

“que não é o Estado que executa”, e você vê nesses jovens foi tudo morto com projétil 

na num... Na cabeça, e aí como é que isto? Então, acho que é a bandeira muito boa e 

sábia, padre J traz que foi por isso que surgiu o Fórum em Defesa da Vida, foi devida 

essa morte, né, essa... Distrito do Jardim Ângela muito violento junto com Parque Santo 

Antonio e São Luiz, então, porque assim a bandeira que eles levantaram no começo do 

Fórum em Defesa da Vida ela ainda, ela perpetua, né, então, acho que nunca deixar de 

falar dos jovens que estão sendo assassinados, acho que a população em si, né, que têm 

aí um Estado muito presente, mas pra fazer as suas atividades nas ações de Políticas 

Públicas ele é ausente, mas ele é presente pra poder tirar a vida de nossos jovens, esses 

jovens que não têm expectativa nenhuma de vida, esses jovens que estão largados nas 

drogas, esses jovens que pedem socorro porque eles vão como curiosos e no fim essa 

curiosidade se torna tão encubada neles que eles não conseguem sair, e aí ou eles estão 

privados de liberdade aonde não faz nem um trabalho metodológico, nem um trabalho 

pedagógico com eles, a gente também tinha um grupo que a gente visitava as Fundações 

Casa principalmente da Raposo Tavares aonde estava dando medicação na época pra 

esses jovens; por isso que não tem rebelião, então, é muito preocupante porque você vê 

lá um menino ele fica num espaço daqui da minha casa, mais ou menos, da casa da 

minha irmã, eles ficam pra lá e pra cá, pior que o CDP de Osasco, como é que é isso pra 

um jovem ficar encarcerado?                  
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Entrevistadora: - E como que você acha que o fórum do seu ponto de vista ele foi 

trabalhando essa temática, né, quais os recursos às mobilizações?  

Entrevistada: - Então, eu acredito que ele finaliza a mobilização deles através do... Da 

caminhada Pela Vida e Pela Paz, apesar de que pra muitas pessoas não tem sentido, mas 

porque não participam né, da, de enten... Pra entender ainda até falei, né, num, num lá 

na semana passada, mas era um momento pra eles já discutir num outro momento que 

era pra falar dentro da caminhada quantos homicídios nós teve em nossa região, quantos 

foi registro do Jardim Ângela, quantos foi dentro do São Luiz, quantas mulheres 

sofreram violência que procuraram a Casa Sofia, dentro do distrito de Jardim Ângela, 

dentro do distrito de São Luiz, dar números. Pra ver se sensibiliza o povo a participar, 

porque parece que o pov... As pessoas tipo assim, não é meu filho, não é meu parente 

ehn estabiliza ou aquelas que têm tudo isso com as percas de familiares tanto da 

violência doméstica quanto do Estado parece que eles se estabilizam porque parece que 

ninguém vai fazer nada por eles, então, agente tá aí, pra... Vamos ver se vai dar certo.           

Entrevistadora: - Você falou um pouco da saúde mental, né, você tem percebido nessa 

última reunião, é como que você percebe que a saúde de um modo geral ela vem sendo 

trabalhada no Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Acho que os questionamentos, né, que os companheiros vêm trazendo 

mostrando os dados bem relevantes, né, é a falta mesmo de médico, a falta de é de 

comprometimento dessas pessoas aqui na base. E quando nós fizemos a luta no Fórum 

em Defesa da Vida pro nosso Hospital M´Boi sair, nós fomos em baixo de uma chuva 

abraçar aquele terreno que às vezes nem os idosos que estavam marchando com no... 

Conosco conseguiam muito subir, um que subia escorregava porque era uma lama em 

dia de chuva, então assim... E hoje você vê quem tá lá não é ninguém da região pra 

administrar, são pessoas que trabalham lá desde o atendimento até o top, não é ninguém 

da nossa região, é depois as pessoas fala que “a saúde precisa ser humanizada”, eu fico 

assim, meu. Mas se você escolheu pra trabalhar na saúde, agora você vem falar que 

precisa ser humanizada, sabe? Eu não sei se é um jeito de gastar mais dinheiro que não 

tem que você vê lá no fórum, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, né, recebi até um 

livro de um padre lá do centro de São Paulo que é A Saúde Humanizada. E aí eu falei 

será que precisa mesmo? Que é a Humanização Hospitalar que é um trabalho de 

doutorado do padre A, A, M e aí eu perguntei pra ele, mas será que precisa mesmo 

padre? Ele falou “precisa” e aí eu falo assim, mas quando porque assim é como eu 
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trabalhei como gerente, então, assim eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria que 

as pessoas me tratassem... [Entrevistadora: - Sim.] né, às vezes você faz uma pergunta 

aqui, na AMA, “áh, AMA”. A mulher vem com dez pedras, um dia tinha uma ah, moça 

da saúde aí uma é da... Enfermeira começou dar risada sarcástica da cara das pessoas, aí 

eu fui lá falei, por favor, ( ) como eu sou gerente, fui lá conversei com ela, falei olha 

aconteceu isso e isso eu acho que não é legal, porque dependendo de quem ela pega 

pode acontecer um... Aquilo que eu falei um uma agressão... [Entrevistadora: Sim.] né, 

então, como é que isso? Né, se você se põe pra trabalhar na saúde, isso a gente tá 

falando de pessoas que ainda, ainda não tá precisando de saúde mental são pessoas que 

ainda tá com seu equilíbrio ( ), né, não foi, não tá ainda desequi... Desequilibrado, então, 

como é que isso? Né, que humanização é essa? Né, a gente faz uma luta e aí essa luta às 

vezes fica meio que em vão porque a gente fez uma luta pro atendimento do post... Das 

pessoas de M´Boi Mirim porque São Luiz já tem Campo Limpo aí Embu - Guaçu não 

tem a corresponsabilidade com seu povo de fazer seu hospital, Taboão da Serra e 

Itapecerica, aí você não consegue atendimento aqui no Hospital éh, M´Boi Mirim. 

Entrevistadora: - Você falou que uma das coisas que foi feita pra conseguir o hospital 

foi abraçar (...) [Entrevistada: Abraçar com chuva.] o terreno mesmo com chuva, você 

lembra se teve algum outro tipo de ação do fórum? 

Entrevistada: - Ah. Teve as reuniões locais, né, porque teve um processo no, no terreno 

pra desapropriação, né, porque acho que tinha algum inclusive até hoje alguns IPTUS 

do terreno atrasado, então, foi uma briga muito ferrenha, né, é graças a Deus que a gente 

tinha um governo popular na época e aí foi... Foi difícil mais o Fórum em Defesa da 

Vida fez abaixo assinado, né, fez todo um trabalho de que era aquilo era determinado 

a... A gente tava determinado que ali teria que ser um hospital, infelizmente veio o 

hospital não, não... Atende toda nossa região muitas às vezes a gente tem que migrar, eu 

tenho convênio mais se eu tenho o hospital aqui por que eu vou atravessar a ponte, né, 

se eu tenho uma AMA aqui por que eu vou ter que ir no pront...  No PS lá do outro lado, 

então, muitas vezes eu prefiro vir aqui no... No na... [Entrevistadora: Sim.] AMA, né, 

então, assim, teria que ter esse atendimento, né, eh, foi muito foi uma luta bonita da... 

Do Fórum em Defesa da Vida perante o Hospital porque veio outras pessoas também de 

fora pra lutar, né, não foi só nós aqui, né... [Entrevistadora: Sim, você falou que você é 

curiosa foi lá conhecer o espaço da unidade enfim... ((risos))] Então, fui, fui e tem que 

ir, “ah mudou a, mudou ah, a agente, ah todos os gerentes da UBS saíram” eu falei 
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todos não, “todos sim” falei mais todos não que o pessoal da UBS que eu... Como eu 

trabalho lá embaixo, então, eu usava sempre a UBS do Paranapanema, no 

Paranapanema oh, acabei de falar com o gerente tá lá lindo e maravilhoso, “ah mais não 

sei quem aí”, eu fui... Tava fazendo... Pra pôr o cartaz do nosso fórum, né, Social Sul aí 

eu levei lá pra gente pindur... Pôr lá na UBS, eu levei pra gerente acabei conhecendo 

ela, a H aí esses dias eu falei gente já tá na hora do Conselho de Saúde, né, e a agente de 

saúde aqui não avisa nada, eu falei esperai L vamos lá, L tava no horário de almoço foi 

lá falou pra moça lá que ela ia demorar um pouquinho que a gente ia lá na UBS lá pra 

saber de fato aí precisava de dois fiscais ainda pra poder abrir o edital e depois poder se 

escrever, aí conheci a M, L que é a gerente também da nossa UBS aqui de Jardim 

Coimbra, mas é o povo parece que já tá cansado de lutar... Porque se você não tiver um 

grupo bom pra poder te respaldar você não participa de nada parece que tem hora que as 

lutas vêm em vão sabe, é que a gente não para pra pensar, avaliar, quem é da luta não 

para pra avaliar, a gente não tem essa avaliação porque se tiver essa avaliação às vezes 

ia ficar muito frustrado... Você pode vê que antes a gente tinha o pessoal do comando 

aqui, né, do batalhão... Sempre participando... [Entrevistadora: É.] Você viu que esses 

dias a gente tá falando de genocídio, saúde mental, eles não tão participando.  

Entrevistadora: - Sim. Você citou o Conselho Gestor, né, na sua fala agora, você 

conhece um outro espaço no território, ou um outro lugar que as pessoas se organizam 

pra trabalhar a questão da saúde, né, que tem essa participação social na saúde? 

Entrevistada: - Não, só o Conselho mesmo, porque assim é tinha. Essas pessoas do 

Conselho são as lideranças dos locais. E aí essas lideranças locais fazia toda essa, essa 

organização, né, pra poder lutar, brigar, só que aí que acontece os vereadores viram a 

import... A dinâmica, né, o potencial desse líder e aí começou buscar todo mundo pra 

virar assessor parlamentar... E aí a base ficou sem pessoas de luta, pessoas de lutas que 

eu digo assim que não têm vínculo partidário, que não tem um assessor atrás de você, 

né, eu recebi proposta pra ser... Porque a gente foi, reeleito agora o Conselho Municipal, 

né, do controle social e aí o... Teve um vereador, teve um líder que falou “J, gosto muito 

do seu trabalho gostaria que você... Esse vereador quê te apoiar pra você apoiar ele o 

ano que vem né” eu falei assim, olha, muito obrigado, mas eu não quero não, uma eu 

vou ter que aguentar a dona J dois anos nos meus ouvido ((risos)) imagine eu já aguento 

sem ter nenhum parlamentar, imagine se tiver um parlamentar ainda mais sabendo que é 

o dela, ave Maria não, não, não, possa ser depois o ano que vem, possa ser que eu vou 
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apoiar algum vereador porque a gente precisa. Porque as nossas ruas às vezes fica tudo 

largada e ele tem que fazer; então, se a gente é do controle social a gente tem que fazer 

né, e também tem que ser aquilo, ah tá você quê que eu vou, então, eu vou, mas eu não 

tenho freio na língua, eu vou falar e vai ter que fazer se não fazer eu vou continuar 

falando. Porque não é dá pau no governo é mostrar que o governo, os representantes não 

tão fazendo.  

Entrevistadora: - Você é Conselheira, Participativa da subprefeitura? 

Entrevistada: - ((espirro)) Sou de M´Boi, sou do distrito de... [Entrevistadora: Ah, 

tá.] Jardim Ângela aqui da nossa região, agora tinha a dona A, mas dona A num... Ainda 

dessa gestão, mas ela abandonou não tá mais, aqui do nosso pedaço só ficou eu tinha um 

rapaz também aqui da Guavirutuba, também saiu não foi mais aí no fim ficou só eu 

sozinha, porque eles não têm essa pegada esse intuito de falar J “você é do Sônia, eu sou 

da Guavirutuba, a dona A é lá próximo ao Dezoito do Forte, então, vamos juntar nós 

três e vamos fazer toda demanda na nossa região”; então é assim têm muita gente que tá 

indo ainda não entende esse controle social, porque tem que lembrar que a nossa 

subprefeitura é uma zeladoria, então, muitos serviços que às vezes eles solicitavam é via 

secretária... [Entrevistadora: Sim.] Então, acaba não, não saindo, teve muitas obras que 

saíram que a gente votou, a gente conseguiu monitorar, né, isso foi bacana, mas esse 

ano já se perdeu, né, não tiveram esse cuidado de... De apostar, de falar, né, daí então a 

gente não votou em obra nenhuma esse ano, porque só veio três milhões pra nós a gente 

têm setenta e poucas obras pra serem realizadas, quatro obras ficavam dentro do nosso... 

Nosso modelo lá de, de trabalho é dava quase um milhão, eu falava gente de onde é 

isso, eu preciso conhecer isso.         

Entrevistadora: - É você falou né, até da possibilidade de vir a apoiar algum vereador 

que você achasse importante, né, em fim, você tem alguma filiação partidária... 

[Entrevistada: Não.] Ou alguma tendência a algum partido ou algo nesse sentido?  

Entrevistada: - Então, eu ficaria com os dos trabalhadores por mais que tá aí é toda 

essa perrenga, todo esse barulho, né... É quando eu falo com outras pessoas de outros 

partidos eles falam “áh mais é por que” Eu falo oh, gente não vamos ser hipócrita não. 

Vamos puxar a linha do tempo, oh, Olha eu passei fome no tempo de Sarney, de o 

Fernando Henrique Cardoso porque o RV era um descontrole total “Ah. Mais ele 

controlou o RV lançando o Real”, eu falei tá, mais eu tô falando antes. O Sarney acabou 

com a nossa economia aí sim nós tivemos a crise da carne, tivemos a crise da gasolina, 
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tivemos a crise do leite, quantas vezes de madrugada eu e minha família a gente ia pra 

Baronesa, acho que nem nascida tu era... [Entrevistadora: Acho que não. ((risos))] 

((risos)) e aí até o final da Baronesa, mas a sua mãe acho que deve lembrar, pra gente... 

Sabia quais as padarias que ia ter leite tá, não era todas as padarias não, aí sim era crise 

e a gente tinha que ir de manhã e podia só pegar dois litros por pessoa tá, aí a família 

toda ((risos)) todo mundo pegar leite, então, aí sim e quando tinha carne também, aqui 

no Texaco eu lembro era uma fila extensa pra poder pegar... É abastecer os carros 

quando chegava à gasolina, até cachorro falaram que tava vendendo não sei se você 

jogar no Google hoje aparece mais deveria aparecer que na Piraporinha foi achado não 

sei quantas cabeças de cachorro e aí todo mundo começou a falar que era cachorrinh... 

O churrasco era de cachorro, né, de gato, cachorro, então, aí você vê, né de fato a crise, 

né. Aí pra pirraçar a M você fala “oh eu vou pro PSDB pelo menos lá o povo tem 

dinheiro ( )” ela fica furiosa comigo, né, e então eu vejo assim, eu continuo no PT só se 

alguém me pagar muito, muito, muito pra mim poder ir pra outro lugar, falar gente eu tô 

na pista pra negócio bora negociar. O que importa é fazer não pode deixar o povo ao léu 

como vêm deixando aí até mesmo o nosso partido dos trabalhadores que infelizmente 

pecou muito, né, ele começou de fato com uma classe operária e hoje a gente tá com 

uma burguesada na... Né, no comando, né, poucos da nossa classe e é... Dentro do 

comando, então, têm que rever os princípios e conceitos. Sempre que eu posso, eu 

participo das reuniões do DESER, né gosto de participar, me sinto pertencente porque 

você tem direito a voto, teve um dia acho... [Entrevistadora: DESER?] Que ano 

retrasado... É Diretórios ou Não do PT. 

Entrevistadora: - Ah. 

Entrevistada: - E aí veio a M, M falar comigo, né, do PTB e... Ela é muito fina, muito 

simpática e falava a língua da mulher porque ela montou... Que agora têm uns grupos 

das mulheres nos partidos, eu achei super bacana, super interessante a respeito dela vim 

no bairro foi me procurar e pela simplicidade isso faz a diferença, a gente é do PT, mas 

a gente não tem pessoas simples não, tá, é o povo é muito nariz em pé, né, até mesmo 

quando me encontra em algum lugar fala “o que você tá fazendo aqui?” Eu falo o 

mesmo que você, então, você vê isso de liderança que já foi enfermeira hoje é liderança 

onde mora, tá, no Conselho Participativo, mas quando vir a J a J incomoda não entendi 

por que, mas tudo bem, e aí eu falo pro S, que é meu amiguinho, falo S é que eu tenho 

muita luz e as pessoas acabam se afastando, então, eles não aceitam minha presença em 
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devidos lugares, então, porque se a gente é de luta eu não tenho que questionar A, P que 

você tá fazendo aqui? Se você... Vamos supor é da área da saúde que você tá fazendo na 

assistência? Que você tá fazendo aqui? É umas coisas sem lógica, muita vaidade, acho 

que o PT se perdeu por causa dessa vai – da – de, né, e na base também tem muita 

vaidade, sei que as pessoas são militantes, são de luta, mas têm muita vaidade, dona J 

tenho muito que aprender com ela, muito. Mas ela tem uma vaidade tão grande que 

parece que eu falo não que esteja fora do contexto tá dentro do contexto, mas o que eu 

falo parece que incomoda tanto ela, eu não sei se ela queria falar desse jeito e não 

consegue de se expressar e aí ela vem com várias fagulhas em cima de mim, o pessoal 

do partido dela já tomou a atenção dela que não é bem por aí, porque ela vem mesmo... 

[Entrevistadora: - [Sim.] Ela vem com umas. Mas eu falo, bom dia? Tudo bem dona J? 

Bora lá trabalhar, né, que a luta continua, então, se não fosse às vaidades acho que o 

nosso partido taria melhor e também essas filiações partidária, né, no fim não fui pro 

PTB por mais que a M muito simpática me balançou pra ir pra lá, mas porque depois eu 

vi lá o esposo dela que é o presidente, né, C, M “diga é... Sim a redução da maior idade 

penal” eu falei, opa. Espera aí se eu sou contra como é que ele tá dizendo sim, a mulher 

tem uma ideologia, então, eu falei não, olha eu sinto muito mais... Recebi vários 

convites pra ir... [Entrevistadora: Sim.] Pra ir pra reuniões deles, mas... 

[Entrevistadora: - Sim.] A cabei não indo não, apesar de que esses partidos eles dão 

mais oportunidade que o próprio PT, então, é aí você fica balançada aí o pessoal fala 

“ah é porque você é trairá”, não é trairá. É porque você não tem oportunidade, se eu... Já 

tive ( ) do PSDB que veio falar comigo “oh a gente vai montar um negócio,  a gente 

quer você com a gente e que num sei quê”, então assim, qual a diferença? Eu já tô a 

quase, o quê? Três anos no diretório da ZOONOSE, você tá entendendo?  

Entrevistadora: - Sim. 

Entrevistada: - As pessoas parece que você não se torna visível a eles, você se torna 

visível na hora que você migrar pra um outro partido que você não participa mais...  

                                                                                           

Chegou outra pessoa... ‘[V: (...) Bom dia? 

Entrevistadora: - Bom dia. 

Entrevistada: - eles vão te cobrando, essa é 

minha irmã V. 

V: Tudo bem? 
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[Entrevistadora: Tudo.]‟. 

  

Entrevistada: - Então, essa é a problemática, entendeu? 

Entrevistadora: - Sim. 

Entrevistada: - Não é porque você vai ganhar mais igual eles falam etc e tal, mas é por 

causa do reconhecimento, né. 

Entrevistadora: - Sim. É o fórum como você falou parece... É um espaço bastante 

diferente, né, você trouxe essa questão têm os pesquisadores, enfim, tem o pessoal que é 

da base é você acha que há diferenças no fórum e essas diferenças aparecem. Diferenças 

sejam de pessoas que estão em lugares diferentes, por ser da base, ou por ser 

pesquisador, ou por ser de uma instituição?   

Entrevistada: - Não, lá até agora eu não vi essas restrições não, eles, eles são bem 

acolhedores, né, acho isso bacana, acho que por isso o fórum ainda tem muita gente 

participando por causa dessa... Dessa acolhida, né, acho que independente de você tá lá 

na USP, independente de você tá na FGV, independente que você... Qualquer 

universidade que seja que você chegou do exterior, que você faz né, o doutorado 

sanduiche né, mais é todo mundo chega acolhe bem acolhido, ninguém desfaz de 

ninguém, isso é legal isso tinha que ser em tudo, né, pra valorizar tudo né, tinha que ter 

essa dinâmica, né, que todo mundo acaba sendo igual, né, eles num, num diferencia 

ninguém.          

Entrevistadora: - Sim, é o que você acha que tem de comum no Fórum em Defesa da 

Vida?   

Entrevistada: - Comum? Acho que é a luta. 

Entrevistadora: - É... Tem alguém do Fórum em Defesa da Vida ou algum grupo... 

Porque geralmente as pessoas elas vêm, né de instituições ou de movimentos de bairro, 

que se destaca no seu ponto de vista?   

Entrevistada: - É que eu... Ele tá tão num patamar, né, você viu que esses dias ah, 

foram poucas pessoas da comunidade que participaram, né, além da professora lá e os 

meninos da ocupação, né eu... Eu acho que num... Ainda não posso avaliar que tenha 

não, acho que ainda não, no meu ponto de vista ainda não têm essas pessoas que 

destacam mais que as outras não, claro que a mesa quem tá construindo o fórum em si 

acaba se destacando porque ele tem que ter o comando, né, trazer a pauta, né, que é o A, 

o R, né, o G que sempre fala bastante também, então, assim, mas eu vejo que não dá 
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porque todo mundo têm voz, né, agora ruim quando você não tem voz, né, aí você fala 

poxa aquele fala mais que o outro, né, aí esse não porque éh, eles são das executivas, 

então, eles têm que trazer como eles conseguiram projetar tudo aquilo filtrou pra poder 

apresentar pra nós e a gente subtender e poder dialogar em cima, acho isso bacana, 

então, acho que não tem nenhum, não tem ninguém que se destaca assim. Tem um 

grupo esse grupo precisa falar mais éh, nem falar mais não posso dizer assim porque 

eles mostram lá o que, que vai ser a projeção do dia daquele momento, mas porque eles 

fizeram todo um filtro, né, na dinâmica pra gente trabalhar porque se deixar a gente 

passa... A gente vai ficar o tempo todo em discussão até o outro dia e a gente não vai 

chegar a um consenso porque é tanta carência, né, da, da, das coisas aqui da do nosso... 

Da nossa região, então, tem que ter esse grupo mesmo, pra poder, né que é da executiva 

pra poder administrar aí o trabalho, né das quatro horas que a gente fica lá no fórum.          

Entrevistadora: - Você acha que o fato de você ser mulher, ser moradora aqui do 

território isso faz com que você seja escutada de outra forma, ou isso interfere de 

alguma forma na dinâmica da reunião?  

Entrevistada: - Não, acho que num interfere não.  

Entrevistadora: - Em nada? 

Entrevistada: - Em nada, não ((tosse)) não pude senti isso não, porque como eles 

acolhem a todos, né , então, todos têm voz, então, não tem essa divergência, né, no meu 

ponto de vista não tem essa divergência, né, esse recorte de gênero, né. 

Entrevistadora: - O fórum ele sempre aconteceu no espaço da paróquia, né Santos 

Mártires... [Entrevistada: Sempre.] Como que você ver essa relação entre a paróquia 

Santos Mártires e a existência do Fórum em Defesa da Vida?  

Entrevistada: - Porque, assim, o fórum ele começou devido às comunidades ter as suas 

as... Dentro da comunidade têm as reuniões da comunidade, não sei se você é da igreja 

católica, então, sempre tem e trazem as demandas, né, e aí através dessas demandas o 

padre J criou o Fórum em Defesa da Vida, através das demandas da comunidade, então, 

hoje agrega na paróquia maior porque aqui é como... É a casa do padre J; o pároco, né, 

então, ficou pároco/paróquia, então, ficou centralizado aqui, mas acredito que se o padre 

J morasse lá do outro lado com certeza ia centralizar do outro lado, né, tipo aqui quando 

a gente tinha o Ranieri (bairro), que era uma das nossas comunidades, São Francisco, a 

Nossa Senhora Aparecida, né, então, como aqui já... Também aqui já por ser o centro, 
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né, Jardim Ângela, então, é mais fácil o acesso também, né, e acabou ficando aqui o 

fórum.      

Entrevistadora: - Você falou que se fosse um, outro local centralizaria em um, outro 

local... [Entrevistada: - [Local.] Por conta do padre J... [Entrevistada: Eu acredito que 

sim.] você acha, então, há uma, certa centralidade na existência  do fórum na figura do 

padre?  

Entrevistada: - Tem, tem padre J acho que... Que configura tudo nele, né, acho que o 

Fórum em Defesa da Vida eh, todos acontecimento que traz um pouco da bíblia em si, 

né, ele sempre relata isso dentro do evangelho na primeira e segunda leitura porque é o 

que acontece na nossa região, né, o padre E ele é mais evangelista o padre J ele é mais 

voltado a política, então, ele quando ele faz a leitura acho que ele vê esse povo que é 

excluído, que é esquecido, né, pelos, pelos reis Herodes, né, que é nossos governadores, 

e nós estamos na Babilônia (bairro), e a gente não pode sair da Babilônia, né, ou  sair 

da... Da senzala pra ir pra Casa Grande, então, ele, traz, ele relata muito isso, né então, é 

um povo excluído, é um povo esquecido, “Ah, mais a gente avançou bastante”, 

avançamos, mais tem muita coisa porque conforme vai desenvolvendo o Jardim Ângela 

as pessoas não consegue pagar vamos supor o aluguel porque aumenta, então, eles vão 

procurando o quê? Eles vão procurar um lugar que eles consigam pagar, ou montar um 

barraco, ou seja, em cima do córrego, ou ao lado do córrego, então, essas pessoas estão 

à margem, né, então, o Fórum em Defesa da Vida tá em prol dessas pessoas, a vida 

dessas pessoas que vão chegar aí na saúde mental, por que como que é? Ter uma 

estruturação familiar você morando dentro de um córrego e você sabendo que se chover 

amanhã ou depois, uma chuva com maior intensidade você vai acordar boiando na água, 

tiver bebê se você não for muito rápida você perde seu filho, então, como é que é isso? 

Então, eu, eu gosto muito do fórum e do padre J dentro dessa questão do evangelizador 

político, né, ele traz o evangelho, ele traz toda essa passagem da bíblia pra, pra essa 

passagem nossa dentro do fórum que são né, essa parte aí de poder como gritar, como 

deixar as pessoas ter voz, né, então.      

Entrevistadora: - É do seu ponto de vista quais que são as principais conquistas do 

fórum?  

Entrevistada: - O fórum foi o hospital, o baixo número ahn, de... Da... Mortos de 

nossos jovens da década de 90 até agora, por mais que a gente teve em 2012 é toda essa 

chacina que nós tivemos no nosso território tanto do Capão Redondo, distrito do Jardim 
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Ângela e São Luiz, acho que foi uma luta, né que você viu que diminuiu, né por mais 

que teve aquela chacina no São Luiz é e outras fora, né, da linha diminuiu bastante, 

acredito que aquela chacina do... De Osasco foram os mesmos que fizeram aqui com 

nossos jovens, né, e adultos, no São Luiz e depois aqui embaixo, então, por isso eu acho 

que cessou aí o fogo, então, acho que são duas bandeiras de luta mesmo, né. E a 

violência no distrito do Jardim Ângela acho, que diminuiu bastante por mais que sempre 

tenha um caso ou outro mais em vista do que era na década de 90, que a gente foi até 

taxado, né, pela ONU como o lugar, né, mais perigoso do mundo que a gente tava 

perdendo até pra guerra ((risos)) a gente tava ganhando da guerra, né, a guerra tava 

perdendo para nós, então, era muito preocupante isso, né. Os grupos de extermínio que 

nós tínhamos por aí, né. 

Entrevistadora: - E do seu ponto de vista quais os desafios do fórum e você acha que 

ele tem alguma limitação?  

Entrevistada: - Não, acho que ele não tem limitação não, não tem limitação porque ele 

agrega todos os pesquisadores de todas as áreas, então, desde a assistência da saúde a 

parte da iniciativa pública, então, acho que ele agrega todos, a educação, né, são os ( ) 

com essa reorganização, né. Então, agora tem essa questão da saúde mental que é muito 

forte, então, acho que ele vai sempre tá agregando, desagregando acho que ele num... 

Não tem esse caráter de desagregar não. 

Entrevistadora: - Você percebe perspectivas futuras pro fórum?   

Entrevistada: - Oh. Eu acredito que venham mais pessoas pra somar conosco, né, 

trazer novas ideias porque quem tá de fora consegue ver de outro jeito, porque às vezes 

a gente acaba ficando meio que é com „picola‟ sabe? Às vezes a gente fica muito, já, 

viciado, né, ou a gente fica muito assim, né. Olha né. É como eu falava lá na M, às 

vezes a gente tem que mudar nosso olhar porque o nosso olhar tá muito é viciado de 

olhar os outros e já falar olha é assim e não é a gente... No fórum a dinâmica dele é boa 

porque a gente ouve o outro aí você começa já a elaborar outra ideia em cima daquilo da 

pessoa que tá chegando.  

Entrevistadora: - É, você acha que é possível trabalhar todas as pautas no Fórum em 

Defesa da Vida? 

Entrevistada: - É, mais num dia só não, num dia só não ((risos)) porque assim, o bom 

do fórum é que assim a gente vamos supor tá lá na saúde mental você viu que já veio éh, 

trazendo desde de... Do, do Fórum Social Sul e ainda continua né, então, a gente quer... 
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Quer resposta, então, o bom do fórum é que ele traz o... A problemática, mas ele 

também quer a resposta. Então, ele não fica uma luta é no ar, né, ele tem uma luta 

consistente que vai ter uma resposta. Não vamos supor tudo, mas um, um terço daquele 

lugar tipo, vamos supor Vera Cruz precisa de um, um CAPS Mental, por que não? Né, 

então, assim pode ser uma luta a gente pode abrir né, várias assinaturas entrar com o 

Ministério Público solicitando, porque aqui só funciona assim, né, com o fórum aí, né, 

gritando conosco, então, isso é bacana, isso vai ser bom.    

Entrevistadora: - É, por exemplo, acho que têm algumas pautas que são muito 

polêmicas pra sociedade que é de muito... Muito difícil, mas, por exemplo, o fórum 

conseguiria trabalhar a questão do aborto?   

Entrevistada: - Vixe. Aí, a gente nunca falou do aborto, não lembro. 

Entrevistadora: - Ou outras questões que dizem... [por exemplo. 

Entrevistada: - Eu acho que, eu acho que preserv... Porque como padre J fala 

“preservar a vida é sempre importante” e aborto, ninguém trouxe, ninguém trouxe pauta 

ainda, eu não sei se trouxe... Não trouxeram pauta ainda por ser um espaço que as 

pessoas às vezes ficam meio assim porque éh, o padre J é católico, por tá num espaço da 

igreja católica, né, então, é não trouxeram nunca isto, né, mas eu acho assim que eu 

lembro o padre J falando éh, é “preservar, né, a vida, né” acho que a vida... Acho que aí 

depende da circunstância, né, pra ter esse aborto, né, e também quantos meses, né, você 

quer fazer um aborto com seis meses também não dá, né, minha fia ((risos moderados)), 

o povo aqui é assim, né, não o cara não quer mais, então, tá na hora de abortar. Uma vez 

minha irmã essa V que entrou aqui agora ela achou um bebê de seis meses, de sexo 

masculino, como choveu muito a tampa do esgoto subiu e o feto subiu junto e aí ela 

ficou... Na época não existia orelhão, e aí ela correu chamou a polícia ( ) ela não podia. 

Que ela ia fazer a denúncia como ela era menor de idade aí ela deu meu RG, e aí passou 

anos, anos, anos mesmo. Sem nem lembrar mais, nem de chuva, nem de feto me chega 

o DHPP aqui na minha casa me trazendo uma intimação, mais o quê que eu fiz? Porque 

você pergunta primeiro o que você fez, aí você começa isso, isso, mas não tem nada 

haver e tal. Aí meu esposo falou assim “já sei o que foi aquele feto você lembra?” Eu 

falei é mesmo. Aí eu fui lá, no, na DHPP lá no centro lá na Luz e aí a moça falou assim 

“mais você quantos filhos tem?” Eu tenho tanto. Aí começou “quantos abortos você 

fez?” Eu nunca, nenhum, “você conhece algum lugar que aborta?” falei não. Se eu não 

aborto como vou conhecer lugar que aborta, né, porque tudo pode pegar né, ela “ah tá” e 
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aí começou a fazer um monte de pergunta, um monte de pergunta, um monte de 

pergunta, uma mulher, ainda bem que ela foi super bem educada, porque têm umas que 

são agressivas, né, ainda mais que é um aborto menininho de seis meses, aí apontou, eu 

fui respondendo pra ela e, então, o bebê era um menino tinha sete seman... Do sexo 

masculino, tinha seis meses e ele foi enterrado porque a polícia levou o feto na caixa de 

sapato e aí a polícia teve que trazer de volta porque o IML que tinha que retirar. Então, 

assim, é, é muito triste.  

Depois outro feto também que eu lembro que era bem grandão ( ) eu não sei se morreu, 

não sei se alguma jovem abortou, eu não entendi. Eu sei que o feto era maior que esse 

que a gente achou aqui na rua, que era num lixão também. Você não vai lembrar que era 

um lixão onde é o Raul Poletto, Eudoro Villela ali era maior lixão e tinha uns eucaliptos 

ali também foi achado um feto, após daí que achou esse feto que construíram a escola, 

porque foi uma luta  também pra construir o Raul Poletto, que ali era um lixão, um lixão 

bravo, então, aí por causa desse feto que construíram a escola, veio a escola em si, 

então, eu acho que assim, depende, eu acredito que depende do... Se foi estupro, eu 

acredito que sim, mas que é uma vida e também se não tiver mais de trinta dias, né, 

mais de trinta semanas ou quinze semanas, mas se tiver aí começo de duas semanas, né,  

apesar que já é uma vida, ahn, acho que, acho que por ser estupro porque assim quando 

acontece o estupro em si, você vai direto pro Pérola Byington eles faz todo um trabalho 

com a mulher, né. Então aí fica difícil... [Entrevistadora: Sim.] do estupro em si, se a 

menina foi estuprada de verdade ela vai socorrer, vai ocorrer, né, agora se não foi... 

Entrevistadora: - Sim. É agora J, eu tenho umas perguntas que são mais objetivas, 

assim a gente chegou no final, tá bom? Então, assim quantos anos você tem?     

Entrevistada: - 42 faltam... Hoje é dia? 

Entrevistadora: - Dez... Onze ((risos)) 

Entrevistada: - falta dezesset... Ou dezesseis dias para o meu aniversario ((risos))  

Entrevistadora: - Como você se autodeclara cor?  

Entrevistada: - Negra.   

Entrevistadora: - A sua religião? 

Entrevistada: - Católica. 

Entrevistadora: - Escolaridade? 

Entrevistada: - Eu tô, vou começar cursar o mestrado, né. 

Entrevistadora: - É superior, né? 
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Entrevistada: - É. 

Entrevistadora: - É qual a sua profissão?  

Entrevistada: - Ah. Então, eu não sei mais, ((risos)) eu era coordenadora, né, 

coordenadora pedagógica agora tô desempregada, agora sou estudante ((risos)) 

Entrevistadora: - E você mora aqui no distrito do Ângela? 

Entrevistada: - Moro no distrito do Ângela. 

Entrevistadora: - Então, eu queria te agradecer de novo, muito, foi muito enriquecedor 

falar com você e eu quero que você se sinta a vontade se você quiser falar mais alguma 

coisa que você acha importante que... 

Entrevistada: - Não, acho que essa... O que engaja... Nós na luta e de voltar a estudar 

são os pesquisadores, né, eu falava assim, C, é tanto pesquisador na nossa área que a 

gente ficava... Eu tô acabando me sentindo um ratinho de laboratório de esquine viu. 

Porque todo mundo é... A gente é tão rico,assim de pesquisa, por que a gente mesmo 

não pesquisar, nós mesmos, né, e aí com... Com M, aí falou J, vai pra PUC, vai pra PUC 

tinha dois anos ela me convidando pra ir pra PUC e agora, né, graças a Deus tive essa 

oportunidade de ir e agora tô lutando por uma bolsa pra poder conseguir aí dar 

continuidade no estudo porque lá é uma facada muito grande no peito sem dó, sem 

piedade no bolso, então, ras... Rasgar o dinheiro não dá nem pra carregar no bolso, 

então, assim, né. Acho que o que é bom, nos pesquisadores do Jardim Ângela é aguçar 

os próprios moradores ahn, que são militantes por uma causa a ser pesquisadores 

também, né, acho que é isso é muito bom. E ver quando você... Alguém te procura pra 

você dar, fazer essas perguntas, responder, auxiliar isso é bacana que você ver que você 

tem propriedade pra falar, então, acho que tem que pesquisar também... Acho que todos 

que vão pro Fórum em Defesa da Vida, né, que cria essa expectativa do estudo... 

Porque, não que a gente vai ficar rico, né, como dizia né... A gente tava um dia falando, 

não a gente não vai ficar rico estudando, mas a gente vai ter propriedade pra valorizar e 

buscar os seus direitos, validar os seu direitos através do estudo, a gente não precisa 

chegar lá na UBS ou na AMA e meter a mão na cara de ninguém, né. Igual esses dias 

aquele rapaz agrediu aquele médico, coitado do senhor, lá em Roraima, não no Rio 

Grande do Norte, então, assim, a gente não tem que chegar com a brutalidade, tem que 

ter calma, paciência e se você ver alguma coisa diferenciada chama a gerente que ela vai 

ter que resolver o problema se persistir você faz uma ouvidoria, então, você tem outros 

caminhos pra ser menos agressivo do que chegar agredindo qualquer profissional da 



240 
 

saúde, por mais que ele quer fazer um curso de humanização mais você vai humanizado 

você acaba mostrando pra ele que as coisas não funciona do jeito agressivo deles, ne, 

que você tem propriedade pra indagar, pra conversar. Acho que é bacana de ter, o 

Fórum em Defesa da Vida dá oportunidade também, ne, pros curiosos em poder dá essa 

direção aí que “você também pode” ne, tá no meio dos pesquisadores não só como 

ouvinte, mas também como pesquisador.                

Entrevistadora: - Ai que bom! Obrigada. 

Entrevistada: - De nada. 

 

ENTREVISTA XII - Enseada 

Entrevistadora: - Então, M primeiro eu queria agradecer, tá, bastante por você aceitar a 

entrevista e por me receber na sua casa; assim acho que isso mostra mais o respeito com 

que você trata as pessoas, tá, e eu queria saber é como que você começou a participar do 

Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Então, eu começo falando meu nome, né, meu nome é M, D, A moro 

aqui há quase cinquenta anos, aqui nessa região inclusive aqui na Vera Cruz, eu já moro 

há muito tempo, né. E eu comecei a participar do Fórum em Defesa da Vida ((rum)) por 

conta das lutas, da carência da região, por falta de escola, por falta de equipamento da 

saúde, né, e diversas outras coisas; como saneamento básico, calçamento nas ruas é até 

mesmo moradia pras pessoas, né, assistência também às pessoas, as crianças e idoso. É 

creche, transporte e tudo isso, né. Então, é eu conheci o Fórum em Defesa da Vida. Que 

eu já tava fazendo a luta antes de conhecer o Fórum em Defesa da Vida mais a gente 

fazia uma luta, assim, muito solta, assim, sem saber a quem encaminhar as nossas 

demandas, aí através da participação do Fórum em Defesa da Vida a gente se orientou 

melhor, teve um conhecimento maior de como encaminhar as demandas, pra quem 

encaminhar, elas, entendeu? A quem cobrar né, aí meu grupo que já é era um grupo de 

amigos Fé e Luz que foi dado o nome é até, assim, por orientação de uma pessoa da 

igreja porque até aí a gente não tinha esse grupo, ele existia, mas ele não tinha nome... E 

era um grupo de senhoras que participava mais não tinha nome o grupo; a gente se 

reunia aqui, a gente discutia o que a gente queria pra região; 72 mulheres na... 

[Entrevistadora: Nossa.] Época, né, e a gente discutia, às vezes tinha até mais 

dependendo do dia, tinha até mais. E a gente fazia reunião duas vezes no mês, e aqui a 

gente discutia a pauta de escola, a gente pontuava a pauta de cresce, as ruas sem 
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calçamento, rua sem água; muitas delas ainda sem luz e a falta de ônibus, né... 

[Entrevistadora: Sim.] Tudo isso a gente discutia aqui porque não tinha posto de saúde 

que naquela época era muito complicado não tinha em lugar nenhum é ((rum)) e foi 

assim que a gente começou a lutar por isso. 

Entrevistadora: - E faz mais ou menos quanto tempo que você começou a participar lá 

nas reuniões? 

Entrevistada: - No Fórum em Defesa da Vida têm mais ou menos uns dezenove anos. 

Entrevistadora: - Mas foi alguém que ti convidou, alguém que falou pra você? 

Entrevistada: - Foi eu participando da igreja católica, eu sou católica eu costumo dizer 

eu sou católica, mas eu vou em todas as igrejas, né, porque eu me dou bem com todas as 

religiões mesmo porque eu sou uma líder comunitária eu preciso lidar com todos e 

conviver com todos; porque eu preciso de todos e todos precisam de mim, nós temos 

que trabalhar em conjunto, né... [Entrevistadora: Sim.] Pra trazer um resultado maior. 

É e nessa é, como eu frequentava sempre as reuniões da igreja católica, eu conheci uma 

pessoa do Fórum em Defesa da Vida e a pessoa convidou pro um evento que ia ter lá; aí 

eu fui na... Participei do Fórum na parte da manhã; e a tarde ia ter um evento e aí eu 

fiquei também pro evento à tarde e acabei gostando. Do que eu no dia... Que eu 

participei; tinha uma participação de pessoas de faculdade, pessoas, assim, de outras, 

assim, sabe re... Recepção. Re... Repartição também... [Entrevistadora: Sim.] E aí me 

chamou a atenção, entendeu? Achei interessante e eu achei que ali era um lugar que a 

gente poderia levar as demandas, que eles iam entender. Trabalhava também com 

demandas e poderia nos ajudar bastante aqui nessa região e daí eu comecei a participar e 

levei também o... As meninas que trabalha comigo, as senhoras. 

Entrevistadora: - Sim... Você falou que existia esse grupo a... O Fórum em Defesa da 

Vida ajudou você a dar o nome pra esse grupo? 

Entrevistada: - Exatamente. É aí nessa participação o nosso grupo não tinha nome, aí 

quando eu comecei a participar eu levei as necessidades daqui; que são muitas, que 

ainda são muitas. Naquela época eram todas pra o... E conversei com o padre, aproximei 

do padre J e  conversando com ele; aí ele naquele momento, ele tinha uns... Os educador 

popular, acho que ainda existe ainda. E ele falou que tinha o grupo, que vinha aqui, 

sempre tava nos bairros e que eles ia determinar uma pessoa pra cá, pra participar das 

nossas reuniões e a pessoa veio, é o educador popular veio, começou a participar e a 

partir daí desse momento se deu o nome pro grupo... Que foi a época, nessa época nos já 
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tava lutando, nessa época nos já tinha conseguido água, luz, o ônibus pra cá, aí nós, tava 

nessa época que eles começaram a participar aqui, nós, tava colhendo assinatura pra 

trazer o CEU... Vila do Sol. Aí ele veio nos ajudou, a gente já tava com um número de 

assinaturas, dez mil assinatura colhida. Aí ele veio nos ajudou, a como é? Fazer uma 

Ação Civil Pública, né, que até aí nós não sabíamos como fazer. Aí ele ajudou a como é 

que a gente fazia a Ação Civil Pública, nós fizemos e ficou com a gente aqui mais ou 

menos uns dois anos, ele ficou; depois todas as reuniões ele viria, todas elas, todo mês 

ele vinha vê e participava via como nós trabalhava, aquilo que ele via que nós não tava é 

agindo correto ele conversava pra gente corrigir, aquilo que a gente tava fazendo que  

não tava certo e foi muito bom, foi muito legal mesmo; a gente agradeceu muito porque 

a gente aprendeu muito com essa participação. E aí se deu o nome Grupo Fé e Luz, que 

nós não tinha nome, nosso grupo não tinha nome... [Entrevistadora: Sim.] Não era 

associação, não era, não era ONG, não era nada, era só um grupo que se reunia em prol 

das necessidades... [Entrevistadora: Sim.] E através dessa participação da igreja nos 

orientou a gente a dar um nome e nós escolhemos um nome e demos esse nome juntou a 

fé, né, porque a fé que a gente tinha que lutava pela fé desde que nós não temos vínculo 

político, né, e a luz que Deus é a luz pra todos nós... Nós temos a fé que Deus é luz, 

então, a gente ((riso)) pensou assim; e a luz que somos nós, né, que se organizamos em 

prol de uma coisa que nós acreditamos. 

Entrevistadora: - Sim, é você participou do Fórum Social Sul, né, foi uma das pessoas 

que falou, foi convidada pra falar e aí você foi apresentada como uma pessoa que 

participa de vários espaços, né... [Entrevistada: Com certeza.] Como o Conselho 

Gestor, tudo, a questão do ambiente é essa sua participação nesses outros lugares ela 

também começou a partir desse seu contato com o Fórum em Defesa da Vida, ou antes, 

você já além desse grupo você já participava de outros espaços? 

Entrevistada: - Tudo começa com, con... Conhecimento porque quando nós 

começamos a luta com... Com a participação da igreja a gente vai se orientando porque 

ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo aos poucos, né, aí quando a gente lutou 

pela saúde primeiro; como eu comecei como eu tô falando, nós já tava colhendo 

assinatura e aí com a participação do Orientador Popular, ele falou, ele deu uma, uma, 

assim, uma dica pra nós é “se vocês querem é ((tosse)) fortalecer o grupo, vocês 

começam a participar dos Conselhos, vai ter eleição do Conselho da Educação, então, 

participa do Conselho da Educação”. Aí foi aonde eu me interessei “a senhora luta tanto 
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pela educação, então, participa do Conselho da Educação que vocês fortalecem mais, 

vocês vão participar mais”, entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] “Tem como chegar à 

secretária pra cobrar o que vocês tanto necessitam”. Aí desse, a partir desse momento eu 

fui me interessando, aí eu entrei já que eu estava lutando pelo um CEU, que eu tinha 

certeza que nós íamos ganhar ele, como ganhamos e eu entrei no Conselho da Educação 

e fui à primeira Conselheira do meu CEU aqui no Vera Cruz, eu e minha turma... 

[Entrevistadora: Sim.] Na época entrou mais ou menos 8 mulheres que é era do meu 

grupo, entrou nesse, que era mesmo mulher que tinha e a gente ajudou a funcionar 

muito bem, entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] Até que na época é foi entregue pra nós 

o CEU. É nós tínhamos uma necessidade, da pesquisa que fizemos pra trazer o CEU. 

Nós fizemos uma pesquisa tinha cinco mil seiscentas e vinte e três crianças fora da 

escola ou seiscentas e... Cinco mil seiscentas e vinte e três crianças sem estudar fora da 

escola na lista de espera da creche e da escola. E quando a gente recebeu o CEU eles 

ofereceram pra nós é com duas mil e quinhentas vagas quê dizer que a metade ainda 

ficou fora da escola, né... [Entrevistadora: Sim.] E aí mesmo por conta disso eu entrei 

no Conselho, e eles num contrataram nem professor na época pra o... Essa quantidade 

de crianças tinha três professores na sala e aí a comunidade começou a ficar furiosa 

porque ela esperava que o CEU recebe as crianças, com todos os professores na sala e 

não tinha, eles não tava conseguindo receber as crianças na escola, porque não tinha 

professor e aí quê que acontece a gente mesmo antes de ser Conselhe... Conselho nós já 

tava já se organizando pra ser conselheiros. É nós ficamos na secretária da educação 

falamos com ( ) e falamos com M, R na época e conseguimos trazer vinte e nove 

professor pra dentro da desse ( ) com nossa organização só do grupo  sem ser 

conselheiros e aí a gente viu que a gente tinha muita força e  aí nós falamos nós temos 

que ser conselheiros. E a gente se organizou já pra ser conselheiro da educação e 

ficamos no conselho do CEU... [Entrevistadora: Sim.] E através do que a gente 

conseguiu o CEU dessa maneira que eu te falei com a Ação Civil Pública né... Dez mil 

assinaturas pesquisa feita na... Só nos três bairros aqui, mais nem pra lá, só aqui na 

região tinha cinco mil seiscentas e vinte e três crianças sem escola e conseguimos... 

Conseguimos toda área que tá lá o CEU hoje. Depois que nós conseguimos trazer com 

essa organização aí ficou sobrou uma parte do terreno ficou vago onde era a quadra que 

era uma quadra... A educação comprou toda a área e nós tinha nosso posto de saúde nós 

já tinha o posto de saúde aqui também com luta, né, só que ele funcionava numa casa 
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alugada em cima de um deposito de gás e isso era uma preocupação muito grande que a 

gente tinha de vê, incomodava muito, por não ter nenhuma acessibilidade, o lugar era 

um lugar inadequado, tava ali porque não tinha outro espaço; e a gente via um número 

de pessoas muito grande... Pra quem passava naquele posto, ali, naquela época nós já 

tinha um número de habitante de vinte e seis mil habitantes na época... E a gente já 

estava muito preocupado porque por conta do local que estava o posto... 

[Entrevistadora: Sim.] Como a gente já tinha conseguido o CEU naquele espaço. Que 

foi luta nossa, que foi a Ação Civil Pública aí nós achamos que nós deveria conversar 

com a Educação pegar a outra parte do terreno pra ser a saúde, ser o posto de saúde e o 

Ambulatório de especialidades. Aí começamos a se encontrar aqui de novo, começamos 

todas as reuniões em prol da saúde, mas cada coisa nós fazia separado, nunca nós 

juntamos tudo, né... Cada luta a gente separava as ações que a gente queria naquele 

momento e começamos a trabalhar em cima da construção do posto de saúde e um 

ambulatório de especialidades, que foi isso que nós pedimos na época inclusive eu tenho 

documento registrado em cartório, é registrado em secretária e também de ministério 

público e aí nós começamos a pedir o ambulatório de especialidades e a construção do 

posto de saúde naquela época. Aí a educação na época ela não queria muito ceder o 

espaço; porque eles falavam que iam usar a outra parte que era uma velha fábrica, que 

eles iam usar pra fazer uma creche e nós falamos pra eles que num pudesse ceder pra 

saúde, à gente já tava com documento, já encaminhado pra Secretária da Educação 

pedindo outro espaço pra fazer a creche e desde, então, quando a gente falou isso o 

secretário, a pessoa da educação... Inclusive tinha uma reunião, tinha o secretário tinha 

várias pessoas da igreja, aí eles falaram é se a gente tinha documento já, que tinha 

encaminhado. Aí naquele momento como eu costumo guardar os documentos de 

anulação, sempre teve na pasta, quando a gente vai discutir aquele assunto. Eu tinha 

levado e aí eu apresentei pra ele que eu tinha já o documento protocolado na secretária 

pedindo a ser a EMEI em outro espaço que ali a gente queria que fosse da saúde. Aí ele 

deu uma olhada, assim, rapidinho pra vê. Eu mostrei pra ele, deu uma olhada rápida e 

não entendeu o que eu estava falando... Então, entendeu?  Aí ele falou que tava certo 

que tava bem assim e... [Entrevistadora: Sim.] E aí a gente começou a trabalhar em 

cima da questão de ser aquela outra parte de ser pra saúde, que é hoje onde tão o posto 

de saúde e a Rede Hora Certa que é a especialidade que a gente precisa e acabou dando 

certo. Ficou muito tempo de luta. Ficaram seis anos de luta porque entrava dinheiro, 
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liberava dinheiro, a gente pensava que ia fazer, voltava de novo à estaca zero; porque 

diz que o dinheiro tinha sumido e acabava, sumia com o dinheiro. Que é... 

[Entrevistadora: Sim.] Assim mesmo, político a gente já sabe como é. Só que aí com o 

tempo a gente foi aprendendo a como trabalhar isso, nesse meio de tempo cada reunião, 

cada secretária que eu participava no prol do posto de saúde eu construía um 

documento, pegava as Atas, as cópia das Atas, todas elas, eu tinha pauta cobrando o 

posto do Vera Cruz, tanto na supervisão eu era conselheira só do posto... 

[Entrevistadora: Sim.] Eu também entrei de conselho no posto da saúde por conta da 

função disso aqui... [Entrevistadora: Sim.] Pra ter mais força e mais participação. Aí 

eu sempre participava das reuniões da saúde, onde tivesse, eu tava, que eu podia está eu 

tava fosse na supervisão de saúde, na secretária, na assembleia, tudo eu tava lá... 

[Entrevistadora: Sim.] Marcando lá, todo lugar, eu tava cobrando a saúde e eu todo 

lugar eu gerava um documento e fazia questão de ter acesso aquelas Atas que eu tava 

participando, eu pedia a cópia e trazia. E aí acontecia nesse meio tempo, depois de seis 

anos, nesse meio tempo aconteceu um curso de orientador jurídico aqui na minha 

região, que foi na Guadalupe aí eu tive o prazer de conhecer uma advogada que fez 

abertura do curso que deu o curso pra nós ela era uma advogada do Ministério Público. 

Aí um dia, eu na nossa reunião lá, eu fiquei encarregada de... Fui uma das que tava 

participando do curso... Ficou que eles escolheram lá e viu quem queria ficar pra 

arrumar a mesa do café da manhã... [Entrevistadora: Sim.] Pra receber os outros, né, os 

demais, inclusive, tinha gente é tinha Assistente Social várias pessoas participou desse 

curso de orientador jurídico e eu me comprometi de ficar pra arrumar a mesa do café, 

entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] Eu arrumava a mesa e levava o café e ela trazia o 

lanche à doutora. Aí quando ela chegou... Sempre eu chegava mais cedo já pra arrumar 

a mesa lá na igreja da Guadalupe e aí quando ela chegava com o lanche à gente ficava 

conversando. Quando foi um dia eu peguei e conversei com ela a respeito dessa saúde, 

do posto de saúde aqui, da implantação do posto, que nós tava lutando pra trazer um 

posto de saúde é implantar, transferir o posto de saúde pra aquela unidade e queria um 

ambulatório de especialidades. Aí ela achou interessante, ela se interessou pelo aquilo 

que eu tava falando e perguntou “você tem algum documento que comprove isso?” Eu 

falei tenho todos, eu tenho protocolado até em cartório, ela falou: “eu gostaria de 

conhecer esses documentos, de ver esses documentos” e aí marcou comigo na quinta-

feira lá no CDHEP, que ela dava um dia de aula no CDHEP, que fica... Você sabe onde 
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é o CDHEP?... [Entrevistadora: Sei, sei.] Ela falou pra mim: “você quer me encontrar 

no CDHEP na quinta - feira às seis horas, eu vou te receber lá pra mim lê esses 

documentos”, aí eu marquei com ela, fui até lá, levei e ela analisou tudo e viu que nós 

tava correto. Aí naquele momento ela pegou o celular e ligou pra um promotor público 

da saúde e já agendou uma reunião lá no Ministério Público pra mim e os Conselhos 

daqui do posto do Vera Cruz e a gente foi e ela falou “leve esses documentos”. Aí eu 

fui, levei todos os documentos, cheguei lá, falei com o promotor... [Entrevistadora: 

Sim.] O promotor perguntou pra mim naquele momento porque que eles não fazia, não 

tinha feito, e eu falei, fui sincera com ele, eu falei oh eles não fizeram não foi nem falta 

de dinheiro porque dinheiro já foi liberado várias vezes... E eu fazia é maior esforço de 

ir à câmara e pegar todo o dinheiro que ia sendo liberado que era liberado pra saúde eu 

conseguia aquelas anotação orçamentária, eu pegava elas, entendeu, que era em prol da 

implantação do posto e eu guardava todas as aquelas provas e eu levei tudo pra ele, 

entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] Aí ele viu, analisou tudo e falou assim “olha eu 

vou pegou Xerox”... De tudo que eu levei e ele é o promotor é da saúde, né... 

[Entrevistadora: Sim.] Ele falou “eu vou trabalhar em cima disso” aí marcou lá uma, 

uma data pra uma resposta e através disso a gente começou a trabalhar com o Ministério 

Público. Aí a gente nesse meio... Eu ainda falei pra ele que a gente tava se 

organizando... O grupo aqui com outras organizações pra fazer uma manifestação no 

prédio, ele apoiou ( ) “podem fazer” e nesse momento que nós tava é teve as reuniões lá 

no Ministério Público, que a gente tinha entregue o documento... Nós fizemos uma 

manifestação aí apareceu uma pessoa na nossa manifestação se apresentou como 

assessor de parlamentar, a gente nem sabe como ele veio, que ninguém convidou 

apareceu na nossa reunião, surgiu do nada, entendeu? Nós tava já no prédio negociando 

com o pessoal da coordenadoria que eu tava também na época, M, M os dois M, que 

cuidava da parte da saúde aqui da supervisão que a gente tinha pedido a eles pra vim, 

pra perguntar por que tava essa enrolação... [Entrevistadora: Sim.] Que as coisas não 

saíam, e naquela época, naquele momento apareceu esse rapaz e convidou aquele grupo 

que ali estava pra ir à Câmara dos Vereadores, pra pedir emenda em prol da saúde, da 

implantação do posto e naquele momento como nós estávamos desesperados querendo 

fazer, querendo que fizesse a gente aceitou; e a gente foi até lá, o grupo foi até lá. Na 

época foi dezesseis pessoas, marcamos já pra outra semana com essa pessoa que se 

identificou é assessor de parlamentar e tava em nome de vereadores. A gente foi e lá nós 
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pedimos.  Onze vereadores, tivemos, reunião com onze vereadores e eles botaram 

emenda, botaram um milhão e novecentos de emenda pra o Vera Cruz... 

[Entrevistadora: Sim.] E aí começou essa construção daquilo que vocês... 

[Entrevistadora: Sim.] Ver hoje. 

Entrevistadora: - No Fórum em Defesa da Vida como que as pautas; quais as 

principais pautas que você percebe que vêm sendo trabalhadas?  

Entrevistada: - Olha, eu pra ser sincera ((tosse)) eles trabalha. Que assim cada mês eles 

trabalha um tema, né... É eles trabalha muito a educação, trabalha muito a saúde, eles 

trabalha muito a educação, só que uma coisa que eu fico, assim, pra ser sincera que eu 

acho. Tô achando muito, eu gosto muito do que eles fazem, mas uma... O transporte eles 

também trabalha, mas eu acho... Uma coisa que eu acho muito falho lá no Fórum em 

Defesa da Vida, pode ser que seja até ignorância da minha parte que não entende como 

é que funciona... Eu acho, o meio ambiente que a gente sempre leva o tema do meio 

ambiente lá, eu acho, assim, que tá fazendo um descaso muito grande sabe por que, que 

eu digo isso... [Entrevistadora: Sim.] Porque nós vivemos já a beira de um abismo, 

né... Nós estamos vivendo num mundo, assim, não vou dizer nem um país, um mundo, 

que ninguém tá se importando muito com a natureza; as, nossas água, tá acabando e eu 

acho que assim se a gente não acordar pra cada um fazer um pouquinho de nos doar um 

pouquinho,... [Entrevistadora: Sim.] de nós pra em prol disso. Aí a gente vai se acabar 

mais rápido do que tá previsto... [Entrevistadora: Sim.] Porque, assim, sem água não 

vai ter vida e a gente não vê aquele comprometimento, assim, voltado pra isso. 

Entrevistadora: - Sim... E como que a saúde, você enxerga que ela vem entrando ali no 

fórum? 

Entrevistada: - Eu vejo a saúde, assim, ela vem, assim, numa abrangência muito 

grande. Eu acho que a saúde ela tem uma preocupação com isso que eu tô falando 

entendeu? Porque a saúde ela não tá ali só pra cuidar do doente, ela tá ali, pra prevenir a 

doença porque como é que se previne a doença? Cuidando do meio ambiente, cuidando 

da moradia das pessoas, água de qualidade que elas consomem né.  É o lugar que elas 

vivem né, isso aí é a saúde, o transporte que elas têm né, porque se você não mora bem, 

você não têm transporte, se você mora num ambiente que é todo poluído cheio de lixo, 

também você não vai ter saúde, você vai ficar uma pessoa violenta pessoa estressada, 

né, e, então, a saúde acho que é tudo isso, a saúde acho que ela abrange um setor muito 

grande, entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] Uma saúde ela vai muito além, ela a 
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educação têm que tá junto porque a saúde por si só. Acho que eu não sei, nem como é 

que eu vou dizer essa palavra. Acho que o comprometimento da saúde com a saúde ele 

é muito mais além, né, porque tem que envolver também outros atores porque a 

educação ela tem que ser parceira da saúde, né... [Entrevistadora: - Sim.] A segurança 

ela tem que ser parceira da saúde, a habitação tem que ser parceira da saúde; porque 

tudo isso é um conjunto... [Entrevistadora: Sim.] A proteção pelo meio ambiente é 

parceira da saúde. 

 Entrevistadora: - Mas porque você acha, eu me lembro de falas suas no fórum, você já 

trousse essa questão do ambiente, né, e a sua fala no Fórum Social Sul foi por conta 

dessa questão também do ambiente, porque que você acha que mesmo assim essa pauta 

não ganha uma força, assim, lá no fórum? 

Entrevistada: - Porque eu acho que não têm muitas pessoas comprometidas com isso. 

Eu acho, não é nem por conta do fórum, acho que é por conta das pessoas porque o 

fórum tá ali pra ajudar... Pra ajudar a construir e trazer as soluções mais eu acho que a 

maioria das pessoas elas se envolvem com... Muitas delas é se envolvem muito, assim, 

com político. Eles tão mais se preocupando com até mesmo, com eles próprios, eles não 

tão ali pensando no bem comum é poucos os que pensam no bem comum, né. Aqueles 

que tá ali lutando pelo bem comum ele tem trazido um bom resultado, aquele que tá, vai 

lá só pensando em si próprio, né, então... 

Entrevistadora: - Sim, é o fórum ele tem né, pessoas muito diferentes têm os 

pesquisadores... [Entrevistada: Exatamente.] Têm os líderes como você é você acha 

que nas reuniões, nos encontros aparecem diferenças... Diferenças no sentido de como 

cada um é acha que uma pauta é mais ou menos importante, como que você vê isso?   

Entrevistada: - A maneira que eles agem dentro dos encontros... [Entrevistadora: 

Isso.] Eu vejo têm umas pessoas que têm interesse próprio, né, agem em interesse 

próprio, hoje tá ali pelo bem comum, trabalha como um todo, pra... Pensando na região 

como um todo, então, é muito individual é uma coisa muito complicada, assim, de... 

Isso é minha visão pode ser que alguém, outras pessoas veja diferente, eu vou... Eu vou 

ao fórum pelo trabalhar, pelo bem comum, a minha luta dentro daquele fórum é pelo 

bem comum, é pelo bem de todos, entendeu?  Eu não vou lá em intenção de se me 

promover pro... Entendeu? Em cima de alguém que tem um conhecimento maior ou pra 

mim conhecer algum político e se dá bem, não é isso... Eu vou lá pensando na 

comunidade, vou pensar no bem estar da comunidade, pensar no bem estar de uma boa 
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educação, pensar no bem estar de uma boa saúde, entendeu? Numa boa segurança... 

[Entrevistadora: Sim.] Porque juntos a gente pode construir coisas boas... Coisa que 

faz diferença pra todos. Entendeu? 

Entrevistadora: - Sim, é das pessoas que participam lá tem alguma ou algumas que se 

destaca pra você, por algum motivo?  

Entrevistada: - Não, Na verdade tem muita gente comprometida, têm muitas pessoas 

ali que eu já conheço a muito anos naquele fórum, têm pessoas de muitos anos uns até já 

morreram, né, têm pessoas ali que elas tão ali lutando pra vê os resultado o Hospital 

M´Boi Mirim é fruto disso, aquele hospital come... Nasceu ali e foi luta... Luta... Luta... 

Luta... Luta de pessoas até que já morreram e não viram o hospital construído... 

[Entrevistadora: Sim.] Que lutou com luta comprometida pra vê o resultado da vitória.  

Entrevistadora: - E como que eles se organizaram pra conseguir o hospital?  

Entrevistada: - Eles se organizaram com baixo assinada, com várias reuniões e sempre 

pedindo a secretária e cobrando e as cobranças, e as cobranças como nós conseguimos 

aqui as nossas coisas também foi, assim, entendeu? 

Entrevistadora: - Sim, quais que são as potencialidades do fórum do seu ponto de 

vista? 

Entrevistada: - Como assim? 

Entrevistadora: - Potencialidade assim, por exemplo, você vai lá, você falou né, que 

eles... É um espaço de troca, de diálogo, você conhece as pessoas, em fim... 

[Entrevistada: - É fortalece.] É que te motiva a participar lá dele, que oh, faz sentido 

continuar vindo aqui isso aqui... Isso aqui ajuda é um lugar que pode ajudar... 

Entrevistada: - Fortalece... Porque ele fortalece, né, você adquire conhecimento como 

eu falei no começo e fortalece as suas ações, fortalece suas ideias, suas ações, porque 

aquilo que você faz sozinho ele têm um efeito; aquilo que você faz junto com o outro, 

com os outros, ele têm outro efeito, ele tem uma força maior... Entendeu?... 

[Entrevistadora: Sim.] É esse meu ponto de vista. 

Entrevistadora: - Você acha que... Que o fórum, assim, do jeito como ele é estruturado, 

organizado, ele têm, assim, dificuldade, limitação pra atuar no sentido de que talvez ele 

pudesse ter um... Atuar mais, assim?     

Entrevistada: - Olha, no meu ponto de vista, particularmente dizendo, assim, eu acho 

que ele deveria dar prioridade alguma coisa. Que eles pegam no caso a educação, dar 

prioridade aquilo, e vê o resultado daquilo a... O meio ambiente pega uma região e 
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trabalha aquela região, mas eu não sei como é que ele é pensado, né. Eu participo, mas 

eu não sei da maneira que eles pensam, mas eu acho, assim, que se eles pegassem, 

assim, uma região tipo o... ( ) pegasse só... ( ) O quê Jardim Ângela; é muito grande, né, 

pegar uma região, assim, pensar só aquela região ali... Mas... Também eles não depende 

só deles pra eles construir, tem que cobrar do político, e tem que ter também a boa 

vontade política de construir as coisas; que as vezes cobra, se cobra muito, como o 

padre J mesmo fala, as vezes se cobra muito e ganha muito pouco; porque passa esses 

anos todo cobrando e a política não se compromete, então, os políticos geralmente eles é  

poucos os que têm a moral... Não tem problema gravar. Que têm a moral e o caráter de 

comprometimento com a nação à maioria dos políticos eles tão pensando neles próprios, 

eles não tão pensando na nação, entendeu?... [Entrevistadora: Entendi.] Então, isso 

desgasta muito quem tá lá na ponta. 

Entrevistadora: - Qual a diferença que você vê entre o Fórum em Defesa da Vida e, 

por exemplo, o conselho gestor de saúde?  

Entrevistada: - Existem conselhos e conselhos, tá, o conselho... Tem conselho bem 

comprometido. Eu falo com muito orgulho do Conselho daqui do M´Boi Mirim, nós 

somos organizados, porque que eu falo nós, eu não tô falando do Vera Cruz, eu tô 

falando do Conselho do M´Boi Mirim, porque nós somos juntos, nós somos um 

Conselho unido, nós discuti ações e luta por ela, entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] 

Nós vamos além, nós cobramos e participamos e tem Conselho que ele tá lá pra ser 

estatus, eles num tá nem aí, entendeu? Ele não entende, não procura entender e também 

não é interesse pra ele. ((ruído)) Às vezes não é interessante pra eles entender o que é 

ser conselheiro, o Conselho é uma participação muito importante, uma coisa quando é 

atuante é tem que procurar ter o conhecimento, né, pra procurar construir junto porque 

quando tem esse conhecimento se constrói muita coisa, porque tem uma força muito 

grande, desde que ele tem conhecimento do que é o conselho, mas nem todos têm esse 

conhecimento, agora eu volto a afirmar, eu falo com muito orgulho do meu Conselho 

que eu participo aqui da M´Boi Mirim a gente procura trabalhar junto, procurar entender 

as coisas, uns com os outros, e fortalecer as nossas ações e cobrar pra todo nosso 

bairro... Todo nosso território.  

Entrevistadora: - Sim, é lá no fórum, né, a gente vê, né, que é gente muito diferente, de 

lugar muito diferente, o que você acha que todas essas pessoas, assim, desses lugares 
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diferentes eles têm em comum, encontram em comum ali no fórum e faz eles irem por 

fórum lá e pensar coisas por território? 

Entrevistada: - Eu nisso aí, eu não sei muito, assim te responder o porquê que eles vão, 

né, eu sei que o nosso é nossa região aqui as pessoas vai levar a... O conhecimento que 

têm e adquirir de lá pra cá, né... Porque lá você vê tá lá o CEJAM, está lá que é uma 

ONG que representa o M´Boi Mirim muito forte que a gente respeita muito e que a 

gente cobra muito também, porque não é que ela já tem um trabalho grande aqui na 

M´Boi Mirim que eu vou dizer amém pra tudo. A gente também vê o que tá certo, e tá 

errado, o que tá certo a gente aplaude, o que tá errado a gente cobra pra concertar, pra 

corrigir juntos. A gente leva as ideias e acompanha o que tá fazendo, entendeu? É assim 

que trabalha meu Conselho... [Entrevistadora: Sim.] A gente acompanha o 

investimento de dinheiro, a verba que entra, a gente procura ter conhecimento do que 

vem pra cá, pra ser gasto, aonde ele vai ser gasto, porque quê ele tá sendo gasto, tudo 

isso a gente quer saber e de que maneira tá sendo esse investimento... A gente 

acompanha isso.   

Entrevistadora: - Como que você sente que você é ouvida no Fórum em Defesa da 

Vida... Quando você fala, quando você coloca as questões, como que você percebe que 

você é ouvida? 

Entrevistada: - Olha, muita das vezes eu nem sei se eles conseguem me ouvir, né, 

((riso)) mas algumas vezes pode até ser. Porque quando a gente fala às vezes até da 

educação mesmo, assim, e quando esse alguém se compromete de que eu faço o convite 

pra vim vê pra conhecer... Que às vezes se compromete de conhecer de vim vê... Aí 

você percebe que as pessoas tá se interessando. No caso do meio ambiente têm duas 

pessoas lá que elas, três, que elas sempre é se propõem a conhecer a região, elas quê vê 

como é... Como está é aquilo que eu tô falando, que elas quê fazer a visita, né, e eu já 

recebi diversas visitas aqui por conta disso, porque o fórum já teve um 

comprometimento maior com o meio ambiente... Há muito tempo atrás, só que agora eu 

tô achando que os atores que tão lá não tão muito, assim, pensando nisso, né... Eu já 

recebi aqui visita de pessoas de vários países aqui mesmo na minha casa pra vê, estudar 

aqui a região da represa, e ajudou pra caramba porque naquela época aqui era um lugar 

bem esquecido e passou a ser visto pelas autoridades por conta dessa participação... 

[Entrevistadora: Sim.] E saiu lá do fórum, entendeu? 
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Entrevistadora: - Sim, qual a relação que você acha que existe entre a Paróquia Santos 

Mártires e o Fórum em Defesa da Vida?   

Entrevistada: - Eu acho que todas, né. Porque o fórum ((barulho)) quem que conduz o 

fórum é o padre J, né, e ele que representa a paróquia, então, acho que tudo, todas.  

Entrevistadora: - Sim, é você acha que o fato de tá ligado à religião a uma religião, por 

exemplo, pode dificultar que pessoas de outras religiões vão lá ao fórum?     

Entrevistada: - Acho que não, porque lá você vê... Que tanto que não. Porque tem, ele 

tem ali, ele tem diversos serviços ali, ele tem faculdade ali, não sei se você sabe né, e 

tem pessoas que é evangélico que é professor dentro do... Da faculdade nos... Da 

faculdade dele que dá aula lá dentro, têm pessoas evangélica que faz trabalho, 

desenvolve trabalho social dentro das ONGS lá, então, acho que não tem diferença, 

inclusive, eu na época a muito tempo atrás nós tivemos problemas aqui com habitação, 

as pessoas que estava nas, nas áreas de risco, né, que nós continuamos debatendo até 

hoje por conta dessa situação e o governo passado queria tirar as pessoas, desalojar as 

pessoas da onde morava e jogar aí em qualquer lugar. Aí a gente fez um documento 

dentro do Fórum em Defesa da Vida e agen... E nós levamos os pastores daqui da minha 

rua. Como eu falei pra você que eu tenho ligação com todos eles e procuro me 

relacionar bem com todos. Aí eu levei três, quatro pastores aqui da minha, do meu 

bairro pra dentro do Fórum em Defesa da Vida e por conta dessa participação nós 

tivemos aqui a secretária de ( ), secretária ( ),  a prefeitura pra trabalhar a questão do do 

da parte das áreas de risco até se comprometer na habitação e as reuniões foi realizada 

dentro de uma das igreja evangélica. Eu tive a participação na época, à primeira com 

trezentas e cinquenta pessoas e a última com quatrocentas pessoas na semana. 

Entrevistadora: - Quais as principais conquistas do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - No todo que você fala ou só da minha parte? 

Entrevistadora: - Da sua percepção, assim, que você enxerga... 

Entrevistada: - Não, eu tenho muitas conquistas... Tenho muitas conquistas você ver 

quando esse fórum começou ele começou em cima da violência da região e hoje a gente 

já têm várias coisas trazidas pra cá é a gente tem a M´Boi Mirim duplicada que parou 

até lá, né, que não vei até aqui o fundão, têm muitas UBS que foi feito daquela luta ali, 

as escolas do entorno, muita coisa lá do trabalhos sociais foi feito no entorno lá também, 

aquela luta lá, né, deles... A Casa de Cultura também. Eu acho, eu não tenho muita 

certeza, mas parece que muitas coisas dela nasceu no fórum também a discussão, né, 
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que foi em Piraporinha que precisava tá vindo pra cá também, né, pra região o Hospital 

do M´Boi Mirim foi um deles uma das lutas e é isso. 

Entrevistadora: - Sim, você falou no início do Educador Popular, né, que ajudou o 

grupo que... [Entrevistada: é] você participa esse, esse Educador Popular ele era do 

Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Ele é. Ele atuava no Fórum em Defesa da Vida e no ali no Maria Mariá 

que tinha também o trabalho no Maria Mariá, né, que era o trabalho com as mulheres aí 

ele participava também. 

 Entrevistadora: - E ele ajudou vocês até que momento? 

 Entrevistada: - Ele ajudou dois anos, ficou dois anos aqui. Ele ajudou, assim, como 

encaminhar, como eu falei no início. Ele ajudou a gente a como fazer um documento 

pra uma Ação Civil Pública, entendeu? Como organizar uma baixa assinada é quando a 

gente tava fazendo um documento e não tava adequada com aquilo que é exigência, né, 

ele corrigia. Ajudou bastante. 

Entrevistadora: - Você falou na figura do padre J, né, e da paróquia como uma coisa 

muito importante, né, pro Fórum em Defesa da Vida, mas você acha que existe certa 

centralidade na figura do padre... Pensando mesmo na perspectiva do futuro com daqui 

a um número x de anos o fórum vai continuar como vai continuar? 

Entrevistada: - Ó, isso é uma preocupação que todos têm, né. Todos que participam ali 

têm, porque nem todos padres têm o mesmo envolvimento da maneira que ele tem, com 

o trabalho social, e mesmo um trabalho político, por que o padre é político... O padre é 

político... Eu não sou política, mas muitos talvez não são, mas o padre é... O padre J ele 

tem partido, ele é partidário, entendeu? Ele faz o trabalho de políticas públicas, mas ele 

é partidário e talvez nem todos os padres quer ter esse envolvimento. Eu não sei. Eu fico 

preocupada até de pensar nisso porque eu gostaria que o fórum continuasse na região 

tão forte e tão acreditado como ele é... E eu não sei se um dia quando o padre desligar 

de tudo isso se vai ter alguém a altura pra assumir, né... Com mesmo, assim, intensidade 

que tem o padre J, o mesmo comprometimento que tem o Padre J é uma coisa que nos 

preocupa... Eu me preocupo com isso. 

Entrevistadora: - Você acha que é possível trabalhar qualquer tema dentro do Fórum 

em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - É, pelo o que eu vejo lá, acho que sim. Porque ele tem um 

envolvimento muito grande, você vê que ele trabalha além da saúde. Além da educação, 
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habitação, a segurança pública, o menor, você vê que ele trabalha muito o menor, né, 

eles trabalha também com deficiência, né, pessoas com deficiência também, eles 

trabalha ali... O trabalho do Padre é um trabalho muito amplo, entendeu? Então, eu acho 

que tudo que é em prol do ser humano, ele é bem acolhido e tem como trabalhar dentro 

do fórum.   

Entrevistadora: - Eu falo, por exemplo, temas que estão sempre aí na mídia em 

discussão que são bem polêmicos que a gente não sabe ainda qual caminho que vai 

tomar. Por exemplo, a questão do aborto, você acha que seria um tema que seria 

possível falar dele dentro do fórum?  

Entrevistada: - Levar pro... Pra levar essas ações pra ser trabalhada no fórum eu acho 

que sim... Porque trata da vida, né. Trata da vida e é o Fórum em Defesa da Vida.  

Entrevistadora: - Sim, é você é uma mulher que mora aqui a bastante tempo acho que 

é trinta anos... Entrevistada: - [É. Eu moro aqui em São Paulo quase cinquenta anos, 

aqui eu moro trinta e... Quase quarenta anos aqui.] Você, quase cinquenta anos. Quase 

quarenta anos aqui, né, é e participa desses vários espaços, você acha que o fato de ter 

essa sua história, né, que é a sua história, faz com que as pessoas lá no fórum te escutem 

de alguma forma diferente, isso interfere de alguma forma nas discussões quando você 

fala? 

Entrevistada: - Assim... Não entendi. 

Entrevistadora: - Por exemplo, as pessoas não podem te ouvir, olha é uma pessoa que 

mora no bairro e que ela conhece mais a realidade, por exemplo, do que eu que sou 

pesquisador, por exemplo, e não moro aqui no bairro, então, eu vou ouvir a M, acho que 

a M pode contribuir até mesmo com a ideia que eu possa vir a elaborar... 

Entrevistada: - Tá. Eu não sei de que maneira que eles vê, só que eu só trabalho em 

cima da realidade, tá. Eu procuro trabalhar em cima de fatos, coisas que são reais. Coisa 

que eu possa provar e mostrar pra você que existe e que presc... Se é uma coisa crítica 

que pode ser trabalhada pode ser mudada, entendeu? Então, eu vou até num meio de 

pedir ajuda, muitas das vezes como nós falamos da estrada do Bandeirante naquele dia 

que volta de novo a saúde, né, é falou muito lá da... Nós falamos da nascente a M 

abordou a preocupação das pessoas deficiente, da família que não são uma família só 

são inúmeras famílias é uma situação muito crítica, né, que às vezes as pessoas vão até 

pedindo, te pedindo socorro, que muitas das pessoas que tão ali, tão pedindo socorro 

mesmo, entendeu? O fórum ele é muito importante na vida dessas pessoas, tá. 
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Entrevistadora: - E você se sente parte do Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Com certeza. Eu me sinto parte. 

Entrevistadora: - E quais as perspectivas de futuro que você talvez pense ou percebe, 

que acha que o fórum vai ter pra trabalhar essas questões?   

Entrevistada: - Eu acho que ele precisa ter mais pessoas comprometidas e mais 

participação de pessoas. Pessoas que têm o olhar de construir, tá, um futuro melhor, né. 

Pessoas comprometidas com a situação da região, essa é minha... Não porque não tenha 

pessoas comprometidas têm pessoas comprometidas, mas deveria ter mais pessoas 

comprometidas, participando, empenhadas nas questões, nas ações. 

Entrevistadora: - Sim. Você falou né, do grupo, né, que você tinha com as mulheres, 

enfim, um pouco como que ele se formou, mas o que motivou você a participar desse 

grupo. O que despertou você pra isso. Por exemplo, você tá trazendo essa questão que 

precisa trazer mais pessoas com esse comprometimento. Mas como que as pessoas 

despertam pra isso? No seu caso como que você despertou pra isso? 

Entrevistada: - Olha, na verdade o meu grupo tem essa quantidade de mulheres, mas 

nem todas participam porque é, assim, às vezes você tem um grupo de duze... Vamos 

supor de setenta como no meu caso, setenta e duas; ele poderia ser de duzentas mulheres 

que só quatro ou cinco ou dez tive... Interesse de participar do fórum...  Tivesse esse 

olhar do que é o fórum... Pra que ele serve no que ele pode ajudar, entendeu? Pode ser 

que as outras quarenta não veja assim, entendeu? Elas participam só naquele momento 

de pedir algo que vai servir pra elas... Mas elas não pensam que amanhã ou depois 

aquilo que nós conseguimos como estrutura do CEU precisa tá participando pra ele 

continuar atendo bem, dá um serviço de qualidade, às vezes elas não veem dessa 

maneira, entendeu? E a questão de trabalhar a comunidade é uma coisa que você não 

pode parar você tem que tá constante porque não é que eu tinha o grupo, eu continuo o 

grupo, meu grupo continua... [Entrevistadora: Sim.] Continuo com ele, eu tenho as 

reuniões hoje, às vezes eu tenho até uma participação maior, tem vez que tem até mais 

pessoas e a gente sempre trabalha isso, não é lutar pra ter a creche e teve a creche 

cruzou os braços e acabou você tem que lutar pra ela funcionar adequada, entendeu?... 

[Entrevistadora: Sim.] Essa é a visão e às vezes eu falo mais que as outras, eu participo 

mais, cobro mais, sou mais cricri, como as pessoas me chamam, ((risos)) assim, sou 

brigona... [Entrevistadora: Sim. ((risos))] O padre J fala que eu sou brigona ((risos))... 

Mas é porque eu quero vê as ações acontecer sabe, eu cobro as ações e quero as vê 
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acontecer, eu quero ser contemplada com aquilo que a gente tá pedindo, não me... Eu 

contemplada me... Meu povo sendo contemplado entendeu?... [Entrevistadora: Sim.] É 

assim que eu quero vê as coisas, não quero as coisas só na fala e passou e acabou não... 

Eu quero vê as coisas acontecendo mesmo e uma coisa que eu sempre insi... Insisto 

muito é a questão da criança, do jovem e do adolescente, porque essa questão tem que 

ser trabalha com muito cuidado e com grande comprometimento, porque querendo ou 

não nosso futuro são eles... Então volto a afirmar o trabalho tem que ser em prol de 

todos, mas tem que pensar nessas crianças que eu vejo que o fórum faz isso muito bem, 

o adolescente, o jovem tem que ser trabalhado porque se não tiver esse apoio pra essa 

juventude não tem futuro. 

Entrevistadora: - Se você fosse contar pra essa juventude o que é o Fórum em Defesa 

da Vida, como que você contaria? 

Entrevistada: - Eu na verdade. Eu os convidaria pra participar, pra eles entenderem o 

que é o Fórum em Defesa da Vida, entendeu? Eu os convidaria para participar porque 

na verdade eu tive um grupo aqui que era de... A plataforma da UNICEF aqui, que foi a 

plataforma de centos urbanos e teve uma participação de muitos jovens e eu levei alguns 

jovens pro padre J, pra participar lá, inclusive, eles se apresentaram lá o grupo que eu 

tinha aqui e eu fiz vários passeios com eles pra Sala São Paulo, levei eles pra assistir 

uma orquestra na Sala São Paulo é... Levei-os também pro SESC de Pinheiros. Então, 

esses jovens, eles participaram de várias coisas, inclusive, o fórum lá muitos deles sabe 

o que é o fórum e sabe que ele existe e tem criança nossa que daquela época que tá hoje 

lá trabalhando no fórum, então, pra mim ele é muito importante, entendeu? 

Entrevistadora: - Sim, então, M agora eu tenho algumas perguntas que elas são mais 

objetivas, tá bom, a gente tá chegando ao fim. ((riso)) É qual que é a sua idade? 

Entrevistada: - Eu tenho sessenta e um anos. 

Entrevistadora: - Como que você se autodeclara, a cor? 

Entrevistada: - Como assim? 

Entrevistadora: - Se você for contar qual a sua cor... 

Entrevistada: - Ah, a cor... Entendi a cor... Eu sou preta, né... Sou negra 

Entrevistadora: - A sua religião?  

Entrevistada: - Eu sou católica. 

Entrevistadora: - A sua escolaridade? 

Entrevistada: - Eu só tenho até o segundo ano primário. 
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Entrevistadora: - É a sua profissão? 

Entrevistada: - Eu sou dona do lar e sou cozinheira. 

Entrevistadora: - Você é a sua ocupação agora, é ser cozinheira? 

Entrevistada: - Não... Eu tenho um trabalho a minha profissão cozinheira... Eu 

trabalhava cozinheira... [Entrevistadora: - [Ah, sim.] Mas eu sempre trabalhei tive meu 

emprego, né, e trabalhei na minha comunidade com esse trabalho que eu tô te falando... 

Nunca me impediu de fazer as duas coisas... [Entrevistadora: Ah, Sim.]  Sempre fiz as 

duas coisas. 

Entrevistadora: - É, e aí você fica a vontade pra você falar alguma coisa que você acha 

que é importante sobre o fórum ou sobre a sua atuação que eu não perguntei por algum 

motivo? 

Entrevistada: - Não... A minha atuação é isso, né, enquanto eu tiver aqui com saúde e 

tiver condições de lutar pra trazer as melhorias pra meu bairro e pro pra também pro 

entorno eu vou tá sempre lutando pra isso... Porque minha luta maior, minha 

preocupação maior é essa é meu envolvimento como um todo é a educação, né... A 

saúde... O meio ambiente e a educação é à base de tudo, né... Tem que lutar pra 

melhorar também a educação com qualidade porque a base de um país é a educação 

como eu sempre falo, né... [Entrevistadora: Sim.] Sem educação não consegue 

construir nada... A educação é conhecimento é o caminho, né. 

Entrevistadora: - É tá bom... Eu queria muito te agradecer de novo, tá por você ter 

disponibilizado seu tempo pra conversar comigo e me recebido na sua casa viu, além de 

toda a sua participação lá no fórum que eu sempre escuto com muito respeito e tem 

contribuído muito pra meu aprendizado. 

Entrevistada: - Eu que agradeço e seja bem vinda sempre quando precisar. 

Entrevistadora: - Obrigada viu.  

Entrevistada: - De nada. 

 

Entrevista XIII – Amélia 

Entrevistadora: - Então, mais uma vez eu queria super, te agradecer, pela a sua 

disponibilidade pelo trabalho; por aceitar conversar comigo, contribuir é... Eu gostaria 

de saber como que foi a sua entrada no Fórum em Defesa da Vida?   

 Entrevistada: - Então, é... Meu nome é M, né, eu trabalho aqui desde a década de 70 

((riso)), né, e na região do Jardim Ângela e a minha vinda no Fórum em Defesa da Vida, 
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minha entrada foi à questão da violência e principalmente a violência é contra os jovens, 

a juventude, né. Eu era coordenadora de uma creche aqui do Santos Mártires, mas já 

trabalhava com os movimentos antes, né, movimento de habitação, movimento de 

moradia, os movimentos por água, luz, creche, escolas que não tinham naquela época, 

saúde, né, nós era uma região muito pior do que está hoje. Porque a gente não tinha 

nada disso, hoje nós temos o hospital do M´Boi Mirim depois de 30 anos de luta... 

[Entrevistadora: Sim.] E a nossa a... Assim a minha vinda no Fórum em Defesa da 

Vida foi essa questão da violência, eu trabalhava com creche aonde nós atendiamos de 

0... De 03 a 06 aninhos naquela época e cada trabalho que a gente dava para as crianças 

fazer... Era uma violência tão grande que eles queriam lápis vermelho, e eles faziam 

pingos em vez deles desenharem... O desenho eles faziam aquelas bolinhas de sangue, a 

bolinha de lápis vermelho...  Perguntava, por quê? Eles falavam que era o sangue do tio, 

ou do pai, ou do... Primo, isso, né, era de arrepiar mesmo e aí, é, a gente se via muito, 

era muito natural, é jovem ser assassinado na nossa região e ninguém fazia nada, 

ninguém fazia nada cada dia que passava a gente sentia que estava ficando, ficando 

menos os nossos jovens. Aí nós nos reunimos naquela época é junto com o CDHEP, 

algumas pessoas, né, e discutimos aqui no... Santos Mártires junto com o padre J, claro, 

eu estava junto, que a gente tinha que fazer alguma coisa, a sociedade tinha que fazer 

alguma coisa e foi aí que eu comecei e vinte anos não parei até hoje. ((risos))                    

Entrevistadora: - Ah, tá... Você participa desde o processo da criação do fórum? 

Entrevistada: - Isso, desde, da criação, nunca faltei nenhuma, e assim mais de 

participar mesmo de colocar é:... Tinha um cartaz uma vez que quem ganhou foi a 

minha creche, a creche aonde eu estava, que a camiseta inclusive foi agora vestida lá 

que eles desenha... Colocava as mãosinhas na tinta e colocava na camiseta e colocava a 

frase, a educadora colocava “coloque a sua mão nessa construção”, então, isso era 

muito... E o pesinho a mesma coisa e eles participavam mesmo, nossos pais, nossas 

crianças que era a necessidade muito grande... E teve uma época que eu fiquei no 

cemitério São Luiz é teve um jornalista que nos acompanhou lá naquele dia, né, que foi 

o V. S, é foi enterrado vinte e cinco pessoas dos vinte e cinco que foi enterrado naquele 

dia... A gente ficou o dia todo no cemitério, dezoito era jovem que não chegaram a 

dezoito anos... [Entrevistadora: Sim.] Então, era um número muito absurdo, então, a 

gente tinha que fazer tá... [Entrevistadora: - Sim.] E foi assim. O fórum eu acho que 

foi uma conquista muito grande pra nossa região porque nós conquistamos muita coisa, 
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a gente não tinha subprefeitura; conquistamos; tudo discutido no fórum não tinha esses 

fóruns... Eu costumo falar que o Fórum em Defesa da Vida ele é a mãe, o pai dos outros 

fóruns; o Fórum Social Sul, o Fórum é da Educação, o Fórum... E outros fóruns que 

foram criados, né, é esse tribunal que também saiu do fórum que veio o Hospital M´Boi 

Mirim que foi uma das... lutas não vou falar que foi só o fórum, mas foi uma 

contribuição muito forte do fórum, né, as bases comunitárias, o trabalho com a polícia 

na nossa região que todo mundo tinha medo da polícia, então, esse trabal... Foi uma 

coisa muito boa que aconteceu na nossa região.     

Entrevistadora: - Sim, é você falou dessa sua experiência de ficar no cemitério e teve o 

fato dos vinte e cinco jovens, essa já foi uma primeira atividade do fórum?  

Entrevistada: - Foi, essa foi uma primeira atividade do fórum, a primeira atividade do 

fórum foi essa de visitar, de fazer é pesquisas com as pessoas e na época eu sei que todo 

mundo se envolvia, né, as escolas, hoje nós temos uma participação muito menor 

porque também têm outros fóruns que saiu desse fórum... Mais assim o Conselho 

Tutelar nós não tínhamos Conselho Tutelar na região o Conselho Tutelar saiu desse 

fórum da discussão do fórum, e aí criou se o Conselho Tutelar porque era no Campo 

Limpo pra quase dois mil habitantes, né, não dava um conselh... Um Conselho só e aí 

foi quando a gente criou o Conselho do M´Boi do Jardim Ângela e hoje é uma 

conquista; que já têm dois e a subprefeitura também, né. 

Entrevistadora: - Sim, você falou, que inicialmente, né, você tinha um vínculo com a 

creche da Santos Mártires agora você tá na subprefeitura do M´Boi Mirim? 

Entrevistada: - Sim, eu primeiro é eu comecei a minha... luta ((risos)), não sei se eu 

posso dar esse nome, aqui pela moradia, pela habitação e depois fui, fui crescend... 

Comecei muito jovem, eu comecei aqui na região com dezoito anos, né, então, eu 

comecei, eu morava em Piraporinha e a gente tinha uma luta muito forte por... moradia 

naquela época aí eu fui... Ocupamos um espaço aonde agent... Foi desocupado e eu era 

uma das que tava lá ocupando que ocupava, né... [Entrevistadora: Sim.] E aí eu saí e é 

comecei a luta por água, luz, e transporte que nós não tínhamos, né, e aí depois vim 

morar aqui no Jardim Ângela e aí a gente começou a luta por escola, escola, creche, né, 

e eu fui trabalhar na, Santos Mártires começamos... Comecei voluntária, claro...  fiz um 

trabalho muito tempo voluntário e aí fui trabalhar nos Santos Mártires que nós 

começamos com a creche; hoje graças a Deus nós têm acho que 07, 06 ou 07 creches 

que nós temos; se não for... Se não me engano... E eu fiquei passei por duas creches dos 
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Santos Márties que foi a creche Santa Ana que abrir e a creche Fujihara, né, e uma com 

80 crianças e a outra com 160 e o Núcleo Socioeducativo também eu passei por eles e 

depois eles acharam... Santos Mártires fizeram uma discussão acharam que eu deveria ir 

pro Conselho Tutelar, aí fui à primeira Conselheira Tutelar do Jardim Ângela, mulher, 

que não renunciamos todas nós éramos... 03, e acabaram as 03 renunciando, não nós 

éramos 02 e 03 homens aí uma renunciou que é a colega que conseguiu passar no 

concurso público aí ela foi embora foi trabalhar no... Em outro espaço e eu fiquei e por 

esse mandato eu fiquei 2002 e... 2005 até 2008, depois de 2008 eu fui convidada pra 

trabalhar na Câmara Municipal, lá na Câmara Municipal eu assumi a comissão da 

juventude pelo meu trabalho, tá, junto com os vereadores, aonde a gente é visitou vários 

espaços que trabalhava com juventude; um convite feito com os vereadores de sair 

daquele espaço e ir é a visitar os grupos socioeducativos, visitar abrigo, visitar... E eles 

toparam né. Eu fiz esse convite pra mim foi ótimo e eles toparam, lutando sempre por 

políticas pra juventude porque era meu espaço que eu tava lá; depois eu saí de lá e eles 

me convidaram de novo pra vim pra subprefeitura aqui do M´Boi Mirim e eu vim  estou 

aqui no M´Boi Mirim; faço um trabalho na subprefeitura hoje mais ligado é, é uma 

pasta que eles deram pra mim da questão ligada as creches, convênio de creche e tal, 

mas não consegue porque a porta da subprefeitura é uma porta aberta e como todo (...) a 

maioria das pessoas me conhece eu acabo assumindo muita coisa lá, acabo assumindo 

saúde, assumindo a educação, assumindo um com todo... Tudo... ((risos))... 

[Entrevistadora: - Sim.] É os buracos da rua que todo mundo reclama, né, e tô lá a 

gente não consegue fazer tanta coisa porque o orçamento é muito pequeno, mas o ano 

que vem por ter aumentado o orçamento do ano que vem acredito que vai ser um ano 

melhor pra nós aqui na subprefeitura.            

Entrevistadora: - Sim, o fórum ele têm essa característica de muitas pessoas que 

participarem eles representarem um equipamento público, ou coletivo, ou movimento e 

ao mesmo tempo você tem essa relação ser moradora do território, mas também ter essa 

sua relação profissional, né... [Entrevistada: - Sim.] Na subprefeitura, então como que 

é pra você quando você vem aqui como é a cidadã ou você tá também tem essa questão 

do profissional, como que você vê essas duas?  

Entrevistada: - Então, assim A, eu acho que não dar pra separar as duas coisas; porque 

o fórum ele é um abastecimento pra você trabalhar lá fora no governo, o que quê 

acontece, muitas pessoas que têm... Estão no governo não têm a formação, têm o 
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técnico, mas não têm a formação de experiência que pra mim é indispensável porque 

você... Eu conheço toda essa região do Jardim Ângela porque eu moro aqui, atuo aqui 

desde da déc... Hoje eu não moro mais, mas eu atuo tô no dia a dia, eu desde seten... 70, 

então, você conta aí uns 40 quase 50 anos, né, e eu, conheço toda a região pelo meu 

trabalho, pelo... Eu acho que é fundamental as pessoas é que está no governo hoje e eu 

discuto com isso lá no governo pra conhecer a região porque é muito mais fácil eu saber 

que precisa ali... É tem uma... vulnerabilidade e precisa do serviço público... Que eu 

conheço lá, ahn, uma favela da Muriçoca aonde criança morre, já assisti criança que rato 

comeu né, criança de cinco meses, então, muito mais fácil você fazer um trabalho nessa 

região do que você trazer pessoas de fora pra assumir o governo que não conhece e que 

não quer conhecer, porque se você não tem o conhecimento uma formação você vai 

buscar; aí eu quero conhecer o pé onde eu estou pisando, né, então, essa relação pra 

mim ela foi fundamental eu não me sinto assim, às vezes, eu sinto muito menos, muito 

mais, como que é? Privilegiada de trabalhar e demorar e de conhecer a região do que tá 

vendo os técnicos que vêm de lá com todo o... com todo o seu conhecimento, mas eles 

não têm o conhecimento da prática porque a prática pra você é fundamental... Você sabe 

você ter? Não que... O conhecimento técnico é ótimo... Mas é a prática não dar pra você 

caminhar... Os dois sem a formação... O fórum eu considero o Fórum em Defesa da 

Vida, pra mim, pra mim M, hoje como a Academia; que a gente aprendeu muito, eu 

aprendi muito aqui nesse fórum e esse aprendizado é eu levo pra fora, tá...  

[Entrevistadora: Sim.] Eu não fico com ele aqui, então, eu levei pra Câmara Municipal 

tanto que quando veio uma verba de quarenta e seis milhões de Brasília isso foi em 

2000, pra juventude, pro PROJOVEM não sei se você lembra; pra trabalhar nas escolas 

com a juventude... [Entrevistadora: Ah; sim.] Isso foi nem lembro o ano, mas eu 

estava lá e aí eu defendi essa verba; quando o secretário falou e os vereadores alguns 

vereadores entre aspas que não tinha demanda na nossa região, que não tinha demanda 

de juventude pra curso e tal; porque esse PROJOVEM ele dava uma bolsa pro jovem 

fazer o curso e foi quando eu me inscrevi pra falar; porque como assessora parlamentar 

que eu era a gente não podia falar; eu falei mais eu não posso me calar, porque eu 

preciso falar eu sei que têm jovem na minha região precisando dessa verba, precisando 

de fazer curso, precisando de buscar formação e como a gente vai devolver dinheiro? 

Aí, eu falei; aí os convidei falei olha vocês vão ao Jardim Ângela, Grajaú, vocês vão ao 

Capão Redondo que lá vocês vão encontrar nossos jovens que precisam fazer curso; 
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todos esses bairros, nós vamos eu desafio vocês pra nós irmos buscar porque aqui não 

tem, mas eu sei que lá tem, lá os jovens tá morrendo por falta de cultura, falta de lazer, 

você vê uma região nossa aqui com setecentos e poucos mil habitantes e nós não temos 

um ginásio de esporte, nós não temos, é sabe? Conquistamos muito... Nós não temos um 

fórum, é, ontem eu falava pra minhas filhas, você vê Parelheiros tem fórum, tem é, 

agora vai ter o hospital, tem o Hospital Grajaú mais próximo, né, na Capela do Socorro 

tem e aqui nós, nós não têm, a subprefeitura que nós temos hoje ela está na divisa de 

Capela do Socorro... [Entrevistadora: Sim.] Que quando o padre J questiona e eu sou 

totalmente a favor dele, que a subprefeitura tem que está centralizada, não a oito 

quilômetros ou mais da divisa de M´Boi ela tem que tá centralizada no, no coração do 

Jardim Ângela, né... [Entrevistadora: Sim.] Pra atender os dois, então, é ainda nós 

precisamos muito, muita conquista nesse fórum, tá... [Entrevistadora: Sim.] E por isso 

que eu participo até hoje que eu acho que cada avanço que vai... A gente tem que 

conquistar mais. 

Entrevistadora: - Sim, é quais que são as principais pautas que você considera que 

vêm sendo trabalhadas?  

Entrevistada: - As pautas aqui, como que você fala no fórum ou... 

Entrevistadora: - Isso, no fórum. 

Entrevistada: - Então, a questão eu acho que pegou muito a questão da segurança, da 

segurança pública pra nós, né, aqui no fórum e tem a questão da saúde, a questão da 

violência também eu acho que a segurança entra a violência e tal, né e eu acho que é 

isso a pesquisa, né que tá aí... [Entrevistadora: Sim.] Mais tem muita coisa ainda pra 

gente discutir ((risos)).   

Entrevistadora: - E a saúde como que você resgata dessa sua memória, desse seu 

tempo de participação, como que ela tem permeado? 

Entrevistada: - Então, a saúde no M´Boi Mirim nós estamos com cem por cento dos 

agentes de saúde, isso pra nós é uma vitória, tá, que as outras regiões não estão, mas 

precisa melhorar muito, muito porque um exame de saúde... Agora mesmo eu cheguei 

atrasada porque eu tava tentando marcar dois exames que não precisava esperar tanto, 

“ah, mais tá esperando seis meses”, então, precisa muito melhorar ainda a saúde, eu 

acho que a saúde, essa questão da saúde com é saúde mental também; eu acho 

fundamental porque hoje... E não é só... Eu acho que eles têm que investir na saúde, mas 

tem que investir muito na prevenção da saúde, que é a questão do esporte, a questão do 



263 
 

lazer, a questão do... Pra não chegar até a... Até a saúde, eu acho que prevenir antes 

porque depois se você cria um câncer é mais difícil pra tratar do que tá... 

[Entrevistadora: Sim.] É ele já... Já... É, é melhor prevenir do que já tratar ele, mas 

precisa melhorar muito a saúde, eu acho ainda. 

Entrevistadora: - Sim, e como você acha que o fórum ele tem contribuído com... Com 

as discussões da saúde aqui no território?  

Entrevistada: - Então, o fórum... Primeiro que a discussão assim é, muito... Eu acho 

que foi um avanço do fórum foi à questão do... Hospital M´Boi Mirim, essa briga aí, né; 

e a questão do... Dos CAPS também eles têm levado uma discussão forte dentro do 

fórum, tá pra essa questão da centralização dos CAPS que ainda... E trazer mais 

também, pra região, tá, é a questão do... da questão da saúde mental eu acho que tem 

uma discussão forte agora, né, acontecendo aí pra não fechar o Nossa Senhora do 

Caminho que eu acho pra mim, pra mim pro pessoal que eu trabalho, que eu atendo no 

dia a dia é um prejuízo muito grande se fechar o hospital, não sei o que eles vão 

apresentar, vai apresentar outro programa, né, que está... Mas eu acho que não deveria 

fechar, deveria ampliar a questão, eu acho assim deles trazerem pessoas de fora, 

profissional, enfermeiro, é o médico é claro tem que trazer que nós não temos, mas 

deveria investir eu acho que o fórum tem que voltar a discussão de... do... De criar a 

faculdade de medicina aqui na nossa região; um campus eu acho que é fundamental 

porque isso é uma discussão do fórum de muito tempo, de criar um campos aqui na 

nosso... Encostado ao M´Boi Mirim, né eu acho que é fundamental e valorizar os 

profissionais; enfermeiros da região, isso sempre eu acho que a gente discutiu e isso a 

gente não pode abrir mão, porque de repente, você tem uma enfermeira, você é uma 

enfermeira daqui você não tem um espaço no Hospital M´Boi Mirim, mas ele é... Na 

região, eu não tô falando só do hospital; nós vamos abrir o hospital de Parelheiros agora 

já tá bem avançado, mas eu acho que tem que avançar também, mas como eu defendo 

aqui M´Boi Mirim que é onde eu atuo, eu acho que tem que ser os profissionais da 

região, tá...                         

Entrevistadora: - Quais as potencialidades do fórum? 

Entrevistada: - Olha, como assim...? ((risos)) 

Entrevistadora: - O que você enxerga de potência mesmo, de diferencial no espaço do 

fórum?   
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Entrevistada: - Ah, o fórum é um... Se tornou ((risos)) se tornou conhecimento mundial 

assim é um potencial, poten... A potência dele é muito alta aqui, todo mundo fala do 

fórum se tornou uma referência, isso, tá, uma referência mundial não só porque aonde 

você vai... Quando nós criamos o Fórum em Defesa da Vida eu viajei uma vez; eu 

estava em Belo Horizonte, BH no ônibus e eles falavam do fórum, eles falavam da 

questão da violência que tinha no Jardim Ângela, mas que foi criado um fórum e que 

tava combatendo a violência e tal e, então, isso é orgulho; eu viajei pra Brasília, viajei 

pra Goiânia aonde eu ouvi falar do fórum, então se tornou assim um potencial muito 

forte pra nós aqui na região, a gente fica orgulhoso de participar, né ((risos)). É na nossa 

região, né, então...            

Entrevistadora: - E assim você tem alguma perspectiva no sentido do fórum de 

trabalhar pautas; como que você percebe, né, como o fórum ele tá agora, as pessoas que 

estão participando...  

Entrevistada: - Ah, sim, eu tenho é essa coisa da juventude, esse... Eu aposto muito na 

questão dos jovens que tão vindo que... Caras novas, né, e porque assim a gente... M já 

tem aí vinte anos que participa e eu quero a juventude, eu quero que os jovens tomem 

conta desse fórum que eles participem, eu gostaria de vê mais pessoas, mais pessoas 

participando, sabe? Principalmente os jovens que são os atores mais violento desse... 

Dessa região, né, os que sofrem mais... Mais também as mulheres, eu acho que as 

mulheres (...) porque quando se trata de você ter um filho assassinado, baleado qualquer 

coisa você sofre muito, quem mais sofre é as mães, a avó, né, é você acaba sofrendo 

muito, eu sofri muito agora recentemente meu neto... O assalto, né, baleado, então, 

você... Eu queria que o pessoal participasse mais, eu acho que tem (...) até nós 

começamos uma discussão a semana passada na subprefeitura, eu falei gente nós temos 

que ir pro fórum, nós têm que levar essas nossas demanda no fórum; que é não ficar 

tranca... Trancado dentro do gabinete, dentro de uma subprefeitura, que ali têm muitas 

pessoas que sofrem, têm; que eu conheço lá dentro que eles vêm se abrem que sabem 

que eu trabalho né, têm umas colegas que perdem sobrinhos. Tem uma colega agora que 

sofreu de mais lá, o sobrinho dela ia fazer dezoito anos no sábado e mataram ele na 

sexta a noite, com dezoito anos, nem dezoito tinha...  então eu gostaria, eu tenho essa... 

E a questão da gente combater mais essa violência, combater mais, a, é criar mais, é sei 

lá mecanismos pra saúde, tá, e é isso a formação de novas pessoas que o fórum traga 

essa formação, né... um trabalho mais é... Que assim, o que, que a gente fez? A gente 
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fez um trabalho com a polícia comunitária, mas só que essa polícia comunitária já não 

tem mais ninguém ali, então, que volte essa formação de novo pra polícia, pra as 

polícias que vêm trabalhar conosco, né, que isso é fundamental.                 

Entrevistadora: - Sim, eu percebo que participam pessoas, né, que são muito 

diferentes, grupos diferentes as temáticas elas, elas são muito diferentes, você percebe 

que algum grupo, alguma pessoa se destaca na atuação no fórum?     

Entrevistada: - Ai. Si... Eu acho que eu... Bom, os grupos que têm se destacado 

ultimamente, eu acho que, veja agora que destacou recentemente, destacaram a questão 

do... das escolas fechadas, né, o grupo do dos alunos aí do Estado, mas é como o fórum 

é universal que ele não é só da do da região do Jardim Ângela vem de outras... As vezes 

as pessoas é são muito passageiras, né, não vêm as mesmas pessoas, né, eu acho que 

deveria ter uma continuidade de uma pauta, de uma pauta; você vem fala ó, vamos fazer 

isso aqui, como a questão do Fórum Social vamos, ou a Caminhada; a Caminhada 

vamos trabalhar com a Caminhada, eu acho que deveria ter assim uma pauta que tivesse 

começo e fim, entendeu?... [Entrevistadora: - Entendi.] Começo e fim de você fazer, 

como se faz a caminhada. Deveria ter pauta assim, não só... Deveria, vamos o que, que 

nós vamos... Qual bandeira que nós vamos levantar? É trazer a subprefeitura aqui pro 

Jardim Ângela? Então eu acho que essa bandeira a gente deveria levantar um exemplo, 

né.   

Entrevistadora: - Sim, é o fato de você ser, ter esse histórico de participação, ser 

moradora do território, ser mulher; como você falou que é uma questão que seria 

interessante ter mais mulheres; você acha que (...) como que as pessoas te escutam?  

Isso ti... Interfere de alguma forma, na forma como você se coloca nas reuniões do 

fórum, como que as pessoas te escutam considerando essa sua história, né. 

Entrevistada: - Ah, eu ((risos)), eu não sei é difícil a gente responder pra gente mesmo, 

né, A ((risos)), mas eu acho assim que é uma contribuição, ta, até tava levantando uns 

documentos que eu tenho lá de fotografias essas coisas de foto pra trazer pra cá comecei 

ontem, né, pra fazer uma conversa que nós tivemos, íamos ter hoje, mas não deu tempo, 

mas eu acho assim... Que é... Eu me... Eu acho que deu pra contri... Contribuir com 

alguma coisa; eu acho que sim; acho que a questão da... Da do Hospital M´Boi Mirim 

eu sinto que foi uma contribuição muito boa, eu fui testemunha no tribunal e tal, né, é 

no Tribunal Popular e as escolas, a creche... O pessoal é muito grato eles escrevem 

cartas agradecendo, eles mandam mensagens, agora mesmo eu fiz um trabalho à semana 
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passada aqui numa escola... De, das famílias de mil crian... Mil famílias que vão pra 

fazer um trabalho de urbanização plantar árvore e tal e eles mandaram já agradecer, eu 

não recebo os agradecimentos por mim, mas eles mandam agradecer o subprefeito a sua 

assessora que fez esse trabalho e tal, isso é gratificante eu não quero me aparecer, que 

eu não preciso disso, eu não quero, eu não sou candidata a nada ((risos)), mas eu acho 

que é bom eu, eu sabe? A gente é grato por isso de você conseguir contribuir com 

alguma coisa; de, de você conseguir tirar o menino pra não ser assassinado... Eu acho 

que no Conselho Tutelar foi vários os meninos assim que eu ia buscar; naquela época 

era muito difícil a violência; você acabava de pegar um menino... Eu quantas vezes eu 

trazia um adolescente enrolado no cobertor no assoalho da combi e quando chegava em 

alguma rua aí ele falava assim “tá vendo tia aquele cara ia me matar” os cara tava 

armado; então, eu não me sentia, não me sinto herói por isso, mas eu me sinto que uma 

vida deixou de ir, um menino adolescente deixou de morrer; entendeu?... 

[Entrevistadora: Sim.] Eu acho que é uma coisa gratificante pra nós, uma criança... Eu 

sinto... Um menino uma vez quando eu tava na creche eles foram picharam toda a 

minha creche, a nossa creche ela era daqueles tijolinhos que era construído; cheguei no 

outro dia eles falaram “tia M, picharam sua creche essa noite roubaram o telefone” eu 

falei é, quem fez isso? “Ah, eu sei quem foi”... Que a comunidade tomava conta... É eles 

tinham essa confiança, essa credibilidade e isso é importante você passar para as 

pessoas, né, e eu conseguia passar isso, consigo, aí eu falava mais eu não sei quem foi 

“não mais aí eu ti levo lá” então, vamos, vamos lá que eu quero conversar com eles... E 

uma vez eu sei que eu e um desses meninos (...) que aí eles (...) eu sei que eu fui lá reuni 

todo mundo com os pais fiz uma reunião, eles vieram pintaram a creche de novo da cor 

que estava; eles fizeram o mutirão; isso é gratificante, passou muito tempo, passou uns 

mais ou menos uns quinze anos eu fui num evento na UNINOVE ali no Vergueiro e 

tinha um grupo de samba se apresentando e aquele menino ele olhava pra mim como se 

ele não tirasse o olho... Aí eu falava nossa, eu te conheço de algum lugar... Aí ele desceu 

do palco me deu um abraço e falou “eu sou o que eu sou hoje,  graças a você porque ó, 

eu poderia ser bandido, mas eu sou um artista”, então isso é gratificante, sabe? Isso não 

tem preço, eu pra mim eu voltaria tudo de novo, começava meu trabalho voluntário, sei 

lá (riso, emocionado) e ia só por causa dessas pequenas coisas; porque são nas pequenas 

coisas que você faz as grandes coisas, então, é muito gratificante, sabe?         
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Entrevistadora: - Como que você enxerga que foram as principais conquistas do 

Fórum em Defesa da Vida? 

Entrevistada: - Não, as conquistas de fora... do Fórum em Defesa da Vida, é primeiro 

as conquistas de quem começou, desse fórum hoje estão em outro patamar, acho que é 

uma conquista grande, né, porque eu comecei no fórum, hoje estou no governo e têm 

outras pessoas que começaram no fórum... Nós temos pessoas em Brasília... Começou 

no fórum, inclusive doutor N é... Está, começou no fórum e têm outras pessoas que 

começaram no fórum e estão nas faculdades é dando aulas nas grandes universidades, 

isso é uma conquista boa, pessoas que começou no fórum e estão na saúde, pessoas e 

isso é uma conquista grande, pessoas no Conselho Tutelar também que começou no 

fórum e estão nos Conselhos por aí, tá, estão nos... Fórum Social Sul  é uma conquista; 

começaram nesse fórum e estão em outros fóruns, estão nas coordenação dos serviços, 

dos serviços sociais é uma conquista, uma conquista do hospital M´Boi Mirim é uma 

grande conquista, da base comunitária e da diminuiç... É sem querer ou não nós 

diminuiu muito a questão da violência no Jardim Ângela porque se matava muito foi 

uma conquista fundamental do fórum.  

Entrevistadora: - É como que você considera a relação entre a existência do fórum e a 

paróquia Santos Mártires?  

Entrevistada: - Não, a paróquia Santos Mártires eu acho que é o berço do fórum 

((risos)) não dar pra você separar, eu considero é assim; apesar de é: como eu acabei de 

falar de outras pessoas que assumiram outros compromissos que não podem está no 

fórum, né, que eu não posso mais fazer o meu trabalho hoje como eu fazia quando eu 

tava na Santos Mártires nas creches pra mim era mais fácil, hoje eu estou no governo 

não dar pra mim; vamos supor eu vou assumir um trabalho aqui e nós ficarmos três dias 

aqui fazendo esse trabalho o dia todo, eu não posso, eu posso assumir um dia e ainda 

conforme as atribui... Que eu tenho que fazer um trabalho lá que hoje eu sou uma 

funcionária pública, né, tem que cumprir com meus horários, a gente tem que cumprir 

com o horário de trabalho; não dar pra você desviar a função, mas é, é a mesma coisa, 

apesar mais eu acho que ainda têm pessoas no Santos Mártires e não dar pra você 

desvincular as duas coisas, tem que caminhar junto porque o fórum sem querer ou não 

ele é de todo um conjunto, mas ele foi o berço dele é aqui no Santos Mártires por isso 

que num se tirar ele daqui perde essa... Esse sentido, tá...    
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Entrevistadora: - Sim, é você acha que é possível trabalhar no fórum qualquer pauta 

dos mais diferentes temas? 

Entrevistada: - Acho que sim. 

Entrevistadora: - É você trouxe a questão, né da mulher, uma pauta que é muito 

polêmica e que diz uma sociedade inteira enfim a questão do aborto, por exemplo, você 

acha que seria possível esse tema ser trabalhado?   

Entrevistada: - Sim, eu acho que sim, eu acho que tem que trabalhar, eu acho que a 

questão da mulher, do fórum... É inclusive eu conversei com as meninas da Casa Sofia 

no outro dia, agora dos encontros e com a secretaria da mulher na sexta-feira, agora... A 

gente tem que trazer essa discussão porque a mulher aqui ela é, muito... Nós, têm, temos 

mulheres aqui, que foi enterrada viva, entendeu? Aqui, isso tem o quê...? Dois anos que 

se passaram aqui no Jardim Ângela, então precisa se trabalhar a mulher que foi morta, 

que nós temos uma violência contra a mulher muito grande aqui na região... E a gente... 

Apesar da Casa Sofia fazer um trabalho maravilhoso, e têm que reforçar... A gente tem 

que trazer essa discussão pro Fórum em Defesa da Vida e trabalhar, tá... Eu acho que é 

possível a gente pegar um tema e trabalhar por ele três meses ou seis meses e depois 

pegar outro... Eu acho que é possível a gente fazer isso, por tema, tá.          

Entrevistadora: - Sim, eu trago um pouco a questão, por exemplo, o padre J é uma 

figura, né, é idealizadora do fórum muito marcante no fórum e tem a questão da religião 

você acha que por mais que o fórum ele aconteça no espaço da Santos Mártires tem a 

figura do padre J isso não interfere, por exemplo, pra trabalhar esses temas polêmicos?            

Entrevistada: - Oh, eu ach... O padre J ele é uma... Ele é uma pessoa diferenciada, ele é 

um padre, ele é religioso eu também sou religiosa, tá, mas, a gente precisa trabalhar, 

sabe por quê? Porque se nós não trabalharmos vai acontecer o aborto do mesmo jeito ou 

pior, entendeu? Ou pior, que é,., mulher que morre que vai lá e faz da maneira errada e 

se a gente começar a trabalhar, começar a educar ele vai acontecer, mas vai acontecer 

porque sabe? Eu tenh... Nós tivemos uma menina agora, uma criança de onze anos que 

o pai engravidou e que teve que fazer um aborto, onze anos, o juiz autorizou, a criança 

estava gerando, a criança estava gerando a criança nas costas e foi aqui da nossa região, 

inclusive de Santa Lúcia, e aí a gente precisa discutir. Eu... conversei com a doutora ali 

da casa da do... Como? Casa do adolescente. Do Clube da... Uma casa de adolescente 

que tá meio... ruim e conversei com ela e ela me passou um número absurdo... Que eu já 

participava com a doutora A, também quando eu era Conselheira Tutelar, nós fazíamos 
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sempre essas formações das crianças que engravidam na nossa... Criança de onze anos é 

criança que engravida na nossa região, então a gente precisa fazer um trabalho. Acho 

que é fundamental e acho que essa questão da juventude do fórum hoje se tornar um é... 

Uma participação muito grande da juventude a gente precisa fazer esse trabalho e acho 

que o fórum é capaz e tem potencial pra isso, pra fazer um trabalho nas escolas que ele 

não seja feito aqui dentro do fórum, mas que tire equipe do fórum que vai fazer 

formação nas escolas com a saúde, entendeu? Trazer... [Entrevistadora: Sim]. 

[Entrevistada: mecanismos pra se a gente... Porque não pode fechar os olhos; a gente 

não pode; a garotada tá aí nós não pode deixar as crianças morrer.  

Entrevistadora: - Sim, você trouxe, né, que as pessoas vão também à subprefeitura 

pedir é coisas da saúde a pesar de não ser especificamente a sua pasta, né. Você já 

participou do Conselho Gestor da saúde ou você já conheceu alguém?  

Entrevistada: - Já... participei do Conselho gestor da saúde, eu partic... E sempre 

participo, né, ((risos)) do Conselho Gestor da Saúde eu já fui Conselheira Gestora 

também da saúde, tá? E sempre eu to... junto com eles, é sempre, né, e como eu te falei, 

na subprefeitura eu sou procurada muito, nossa têm um pessoal que fala assim “nossa M 

você não para, né”; porque pelo, pela a minha atuação na região, pelo o conhecimento 

na região, pelo conhecimento do fórum, pelo... E eu acho que é por isso que a gente 

sempre, né, a gente é procurada, [Entrevistadora: - Sim.] E isso é bom, é bom e não 

sei... É, é bom... Eu acho que é bom; você poder... Se você puder ajudar alguém... 

Você... É muito bom, que é pra isso que nós veio... É eu acho que é por isso que nós faz 

o diferencial; aprendi muito com padre J, aprendi muito com padre E, né, que é o outro 

padre J ((risos)) é um amigo e aprendi muito aqui no Santos Mártires, a questão das 

formações com J, então, formação... [Entrevistadora: Ah, sim.] Com a GV, agente fez 

aquele curso com a GV no começo eu acho que... É aprendi muito com o Conselho 

Tutelar na questão da formação com... Da CETESP... Eu acho que é uma coisa assim 

que você vai, vai trazendo esses conhecimentos e é muito bom, é o que eu falo pra o 

pessoal ó, vocês é Conselheiro Tutelar vão fazer formação porque ajuda muito vocês, 

tá...   

Entrevistadora: - Sim, o que você acha da participação de pesquisadores dentro do 

fórum? 

Entrevistada: - Muito bom, ótimo eu acho que tem que ter, antes quando nós 

começamos nós não tinha até falei isso no fórum uma vez não sei se você tava, a gente 
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não tinha esses pesquisadores e acho que é muito bom, eles trazem esses dados pra nós 

é fundamental acho que tem que pesquisar mesmo, têm que ter esses grupos, tá...   

Entrevistadora: - M agora eu tenho umas perguntas mais objetivas pra gente terminar 

tá bom? 

Entrevistada: - Tá bom. 

Entrevistadora: - É qual que é a sua idade? 

Entrevistada: - 63. 

Entrevistadora: - Como você se autodeclara a cor? 

Entrevistada: - Como assim? 

 Entrevistadora: - Branca, negra? 

Entrevistada: - Ah, negra, negra. 

Entrevistadora: - É a sua religião? 

Entrevistada: - Católica. 

Entrevistadora: - É a sua escolaridade? 

Entrevistada: - Eu tenho completo o segundo grau. 

Entrevistadora: - E a sua profissão? 

Entrevistada: - Eu sou funcionária pública hoje. 

Entrevistadora: - E você hoje mora no Jardim Ângela? 

Entrevistada: - Não, não moro no Jardim Ângela hoje. 

Entrevistadora: - Você já teve alguma filiação ou tem, partidária alguma... 

Entrevistada: - Sou, sou afiliada ao PT. 

Entrevistadora: - Sim, eu queria de novo muito te agradecer dizer que foi muito rico te 

ouvir, contribuiu bastante com o trabalho, te ouvindo agora sem fazer uma análise, mas 

te ouvindo mesmo e acredito quando for fazer a análise isso vai aparecer mais ainda e 

eu queria te deixar a vontade pra você falar algo que você acha importante pro fórum de 

você pra gente terminar. 

Entrevistada: - Obrigada A P foi um prazer está aqui, assim que você quiser achar que 

eu devo; eu gosto muito de contribuir, né, porque faz parte da minha história, faz parte 

da nossa caminhada no jardim Ângela, faz parte da minha caminhada... Eu tenho muito 

orgulho de atuar nessa região, hoje eu não moro aqui, mas eu tenho casa aqui posso 

voltar a qualquer hora, tá... E, mas criei meus filhos aqui tá, sou mãe, sou vó e todos 

fizeram faculdade, morando no Jardim Ângela... E aqui é... Eu acho que é uma história 

que eu consegui, conquistei aqui, tá, me orgulho de ser do Jardim Ângela, tá, de atuar 
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aqui mais de quase cinquenta anos é... Eu acho que... Vamos... Eu acho é um prazer 

muito grande e vamos continuar nessa luta, o que eu gostaria de deixar é que mais 

jovens não desistam e venham participar e as mulheres também porque nós somos a 

maioria, são as mulheres e nós podemos mudar esse Brasil. E, não podemos baixar a 

cabeça e nem ficar dentro de casa vendo as imprensas que não mostra o que nós não 

queremos vê que mostra só que a gente não quer vê, né... E que a impren... E muitas 

mulheres ainda se não se deu conta e ainda sofre muito dentro de seus lares, né, que a 

maioria... As crianças; a maioria das crianças que nós temos abusadas, é dentro da 

família, dentro de seus lares, né... E que a gente muda... Possa mudar essa história e que 

as escolas que nós possamos levar a discussão pra dentro das escolas, porque as crianças 

nas escolas às vezes passam mais tempo do que com nós que é mãe, que é avó e tal, tá 

bom... Muito obrigada, parabéns pra você. ((risos))     

Entrevistadora: - Obrigada.     

ENTREVISTA XIV - Ângela 

Entrevistadora: - Então, primeiro eu quero agradecer e pedir desculpas por te dar o 

trabalho na hora do almoço... [Entrevistada: Imagina]. É eu queria saber como que foi 

a sua inserção no fórum, como que você começou?  

Entrevistada: - No fórum? 

Entrevistadora: - Isso. 

Entrevistada: - Eu já trabalho na Santos Mártires... Bom na pastoral desde 93, 

voluntária autônoma desde 96. 96 foi o „bum‟ da violência no Jardim Ângela e entrei 

como CLT na entidade em 98, né, então, vamos dizer que mais ativamente no fórum 

tenho participado nos últimos anos e tinha participado como trabalhadora, como 

interessada na mudança do território... Eu já tenho uns 15 anos de Fórum em Defesa da 

Vida? [Entrevistadora: - Já, uns 15 anos por aí.] Mas a minha participação ativa 

mesmo tem sido nos últimos anos até pra como ser Santos Mártires ajudar a dá suporte 

pro padre J, né, porque ele acaba pegando aí fica muita coisa pra fazer e nós na Santos 

Mártires aí vamos dando um pouco de brilho, vida também as ações... Muita coisa é 

desenvolvida aqui mesmo, né, então, eu tenho mesmo uns 10 anos. 

Entrevistadora: - Tá e nesses dez anos a sua presença ela é a cidadã R, e alguém que é 

vinculada a Santos Mártires ou é, mas nesse espaço de representar a Santos Mártires em 

si? 
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Entrevistada: - Mais de representar a Santos Mártires; é que a gente aqui mistura muito 

isso, né, mas sempre de olho na população porque nós atendemos 6 mil pessoas na 

sociedade Santos Mártires, então, a representação grande mais como representante da 

Santos Mártires. 

Entrevistadora: - É a sua maior motivação nesse momento? 

Entrevistada: - É e fazer a ponte com os outros fóruns que eu sou responsável pelo 

fórum da assistência social, então, essa ponte. Todos os fóruns nasceram do Fórum em 

Defesa da Vida. Tudo veio pro fórum da vida e aí não dava pra ficar discutindo 

educação, assistência que é uma gama enorme no território com muitos problemas aí a 

gente também criou os outros fóruns.  Nós dizemos que todos os outros fóruns são 

filhos do Fórum em Defesa da Vida e aí cada um vai indo pra um canto, né.  

Entrevistadora: - Sim, você falou que de certo modo você tá desde a criação mesmo do 

fórum... [Entrevistada: Desde a criação via Santos Mártires.] E como que foi esse 

início pra elaboração do fórum? 

Entrevistada: - Foi de muita dor, né, se você tiver oportunidade de entrevistar o padre J 

ele vai te falar; ele tava ficando incomodado de ir pro São Luis; cemitério São Luis 

enterrar tantos jovens do nosso território, então, no começo essa questão de mães 

perdendo filhos, mortes pela violência, diretores indo reclamar aqui do tráfico, então, 

isso passou a incomodar muito as lideranças e aí tava na mídia o triângulo da morte; 

Capão Redondo, São Luis, Jardim Ângela e aí o padre J abriu as portas pra quê quem 

quisesse discutir paz, quais eram as causas da violência do nosso distrito, território 

distritos vizinhos e aí viessem aqui discutir através do Fórum em Defesa da Vida; onde 

teve o marco da primeira caminhada e aí as reuniões mensais; no início era mais com 

menos tempo a cada quinze dias, vinte dias pra que o poder público viesse discutir ações 

também pra ajudar amenizar a violência no território.  

Entrevistadora: - Você percebe que a presença do poder público ele foi desde o início 

da criação ou isso foi mudando de acordo com o tempo?  

Entrevistada: - Isso foi mudando porque no começo não tinha muita coisa; tinha as 

escolas e também num paralelo nacional o SUS ele se estabelece, o SUAS começa a ser 

pensado, então, o poder público ele chega trazendo várias opções pro território porque 

quando a gente tava na discussão da violência mesmo vieram a UNIFESP, vieram a 

Fundação Telefônica, todas trazer projetos pro território porque o Ângela estava no 
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bum; tinha que cuidar da violência e aí as empresas privadas também tiveram olhar pra 

cá, ne, A P.  

Entrevistadora: - Sim, você percebe que desde a criação sempre foi à intenção de ser; 

porque eu percebo hoje que são mais pessoas que elas estão vinculadas a um 

movimento, estão vinculadas ao serviço público e percebo a presença de poucas pessoas 

que são do território, não tem essa vinculação desde o início, você acha que já era um 

pouco idealizado assim ou isso foi se dando?  

Entrevistada: - Sempre foi um público meio misto, hoje é mais pessoas ligadas aos 

movimentos, movimentos escolas, representou alguma coisa; no começo tinha algumas 

mães, mas sempre tem aquele receio, aquela dor, né, sempre quem tava mais presente 

mesmo era os movimentos; eu não lembro muito de ter uma plenária só de usuários, por 

exemplo, uma vez ou outra aparece um, mas é muitas pessoas que representam, atrás de 

cada pessoa que tem vindo no fórum que você conhece nos últimos meses não sei se... 

Você participa a mais de um ano? 

Entrevistadora: - Uns seis meses aproximadamente. 

Entrevistada: - Atrás de todo mundo tem uma imensa liderança, imensa. E ela 

representa a representatividade do movimento do controle social, né, essa liderança 

vem, ela vem no território e discute porque pessoas comuns cidadãos comuns têm que 

trabalhar esse horário, é ruim, né, uma sexta-feira de manhã, muita gente que exerce a 

liderança também tá trabalhando, mas a minha visão é que sempre foram pessoas 

vinculadas aos movimentos; escola, igrejas diversas, a própria UBS, né, e todos os 

outros movimentos.  

Entrevistadora: - Sim, é quais que são as principais pautas que você percebe que vêm 

sendo trabalhadas?  

Entrevistada: - Sempre foi segurança pública, só que dentro de segurança pública tem 

que trabalhar a saúde, educação; a segurança pública não caminha sozinha, né, a questão 

da drogadição foi muito forte; a gente uma vez ousou também, tudo vinha trazendo no 

fórum; o Seminário Tortura Nunca Mais, faz tempo isso; as próprias audiências públicas 

diversas de cada tema, ahn, o Tribunal Popular de 2000 e depois 2004, sabe; porque a 

violência ela tá ligada ao genocídio podemos até dizer infanto-juvenil hoje, né, mais a 

população jovem, então, não adianta trabalhar segurança pública sozinha, desconecta, 

então, a luta do hospital ela vem também do Fórum em Defesa da Vida, a questão de 

mais creche, movimento mais creche pra São Paulo. Hoje a demanda de CEI tudo 



274 
 

também se discute muito no Fórum em Defesa da Vida todas as demandas, mas por trás 

de tudo é muito a questão da paz, segurança pública, a questão das bases comunitárias 

policiamento ou não, mas todas as formas que trazem a paz que tá sempre em pauta, né.  

Entrevistadora: - Sim, você falou, por exemplo, da caminhada, né, do Tribunal Popular 

um dos recursos que estão chamando atenção é a reunião da executiva essa reunião ela 

sempre existiu ou é uma coisa mais recente?   

Entrevistada: - Sempre existiu... [Entrevistadora: - Sempre existiu.] A executiva é o 

que prepara a ((tosse)) plenária do mês seguinte.  

Entrevistadora: - É e como (pausa longa) quer dar uma paradinha? 

Entrevistada: - ((tosse)) tomar uma água...  Sempre teve a executiva A P, sempre. 

Entrevistadora: - É porque as pessoas trouxeram um pouco como um recurso muito 

potente e inovador, então, eu fiquei com um pouco dessa dúvida.  

Entrevistada: - Uhn, uhn, todos os fóruns têm um grupo que a gente sai começa a 

pensar; não é nada inovador. 

Entrevistadora: ((risos)) - É como que você percebe que a saúde ela vem sendo 

trabalhada no espaço do fórum?   

Entrevistada: - Com bastante prioridade. Eu vejo que tá sendo trabalhada com muita 

prioridade; porque a saúde é causa morte no território pelo número de habitantes, pelo 

número de UBS, hospitais e de todos os lados. Eu vejo tanto a participação mais o 

CEJAM, né, precisa ser das outras também OS. Eu não sei como isso é motivado tanto a 

participação nas UBS, como da população avaliando saúde, eu acho que tá sendo muito 

priorizado; já teve umas quatro ou cinco plenárias só em 2015; veio o F, discutimos as 

demandas, depois teve a devolutiva da própria Atenção Básica e do Padilha eu acho que 

esse ano de 2015 foi muito focado na saúde.  

Entrevistadora: - Sim; é quais que são as potencialidades do fórum para trabalhar não 

só a temática da saúde, mas essas outras temáticas? 

Entrevistada: - Acho que a potencialidade é a articulação. O fórum ele é conhecido em 

São Paulo todo eu tô vindo da Vila Madalena discutindo com alguém que é da Rede 

Nossa São Paulo que conhece a Santos Mártires e sabe da história do Fórum em Defesa 

da Vida, então, as grandes universidades elas também vêm pra cá; a gente tinha um quê 

no começo que não dava para as universidades virem aqui pegar esse ( ) do território 

levar embora e não ajudar a comunidade, hoje a gente já tem a Fundação Getulio Vargas 

trabalhando no Jardim Ângela fortalecendo as lideranças do Jardim Ângela; querendo 
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ou não aqui São Paulo ( ) também vários cantos aqui do território tem um crescimento 

também para o Jardim Ângela, São Luis e adjacências, então, essa articulação esse 

poder aí de levar o Ângela de uma outra forma que o fórum tem pra mim são as 

bandeiras máximas de mobilização e articulação; são as maiores bandeiras.  

Entrevistadora: - Você conhece outro espaço de mobilização de participação na saúde 

como, por exemplo, os Conselhos Gestores de saúde?  

Entrevistada: - Os Conselhos Gestores eu conheço, já participei de alguns eu participei 

daquele sequencial que é mais do que o Conselho Gestor, né... [Entrevistadora: Da 

supervisão.] É o da supervisão. Quando nós tínhamos CAPS; eu participava muito 

desses espaços de saúde também, agora dizem que tem uma frente dos trabalhadores 

Agente Comunitário de saúde... [Entrevistadora: Não conheço.] Tem como se fosse 

um fórum de saúde, tem o fórum de saúde mental, tem a rede de saúde também, tem 

alguns espaços no território sim que trabalham, mas talvez a população não tenha tanto 

acesso ou não queira tanto participar também tem isso, né.   

Entrevistadora: - Sim, e você percebe diferenças no modo de tratar a saúde desse 

espaço do conselho com o espaço do fórum... [Entrevistada: - Como assim?] No 

sentido os conselheiros de saúde, enfim, eles estão num campo muito restrito que é 

enxergar apenas saúde e às vezes saúde com certo conceito, né, e no fórum por ter essa 

característica de terem pessoas de diversas áreas, então, pessoas da educação pessoas da 

própria saúde, pessoas da cultura, né, então as temáticas da saúde elas são tratadas de 

maneira similar? 

Entrevistada: - Você fala se os Conselheiros Gestores têm mais abertura no fórum 

nas... 

Entrevistadora: - Não no sentido de abertura, mas de como trata a demanda ou como 

trata a saúde? 

Entrevistada: - Eu vejo os Conselheiros Gestores pessoas muito competentes 

comprometidas você ver pelas falas deles, pela inserção das UBS. Os que eu conheço. 

Entendeu? Eu participo de outros Conselhos, mas eu vejo o pessoal muito ativo, será 

que eles teriam dificuldades de chegar? Que eu os vejo no Conselho Participativo. Eu 

vejo eles em tantas esferas que eu acho que o Fórum em Defesa da Vida é mais um 

espaço onde eles podem falar, desabafar, colocar o ponto de vista, acho que o Conselho 

Gestor dos Conselheiros que eu conheço eu vejo que são pessoas muito ativas diferentes 

de outros Conselhos que às vezes vai por ir porque “ah tem um grupo pedindo pra 
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representar”, mas eu acho que o fórum é mais um espaço onde eles trazem as demandas, 

não que seja o único que tem, não sei; eu acho que eles conseguem uma boa articulação 

geral, minha visão. 

Entrevistadora: - É o fórum ele se caracteriza por ser um espaço muito heterogêneo, 

né, essas questões realmente várias pessoas, de vários espaços diferentes; o que você 

enxerga de comum no Fórum em Defesa da Vida?   

Entrevistada: - A busca pela paz, a busca pela paz, a valorização da juventude, sabe é... 

A gente não gosta de ver o lado negativo por isso à gente fala valorização da paz, né, 

porque todo mundo tá ainda buscando causas de acabar, reduzir a violência e reduzir a 

violência não vem sozinha a vulnerabilidade não é um termo sozinho ela tá ligada a 

vários outros termos, né, então, quem tá aqui tá procurando melhorar a qualidade de 

vida no território, dar voz de vez pro cidadão, potencializar ou valorizar a autoestima, 

então, isso tá ligado a paz; ela é um conjunto de valores, elementos que vão ajudar o 

indivíduo a se socializar por isso que pra mim a busca constante da paz é todo mundo 

vim buscar aqui no fórum de diferentes formas, né, seja através da melhora da política 

pública levando para outro fórum, promovendo debates, seminários quem tá aqui é tudo 

gente do bem... [Entrevistadora: - Sim.] Minha visão. 

Entrevistadora: - Mas é mesmo com esse objetivo, enfim, pra uma pauta ganhar 

espaços de prioridade no fórum há a discussão, há um diálogo e como que você percebe 

que é esse diálogo... Como as pessoas se colocam as diferenças de opiniões?  

Entrevistada: - Como um debate comum a diferenças de opiniões, né, mas, por 

exemplo, você quer trazer uma pauta do bairro que você mora. Você tem que trazer 

pedir espaço. A assembléia do dia que determina se vai... Se vai pra pauta ou não. Como 

todos os fóruns; todos os fóruns têm essa logística tanto que a gente deixa a pauta 

aberta; esses são os temas, tem algum outro? Sabe? No fórum da assistência uma vez a 

gente tinha uma pauta, mas alguém queria discutir a qualidade dos alimentos que 

estavam chegando, então, a gente deixou também esse assunto vir á tona virar pauta e ir 

pra executiva se aprofundar a gente busca subsídio e discutir também, é depende muito 

de como a pessoa traz, né, às vezes não sejamos bobos têm pessoas tendenciosas, né, 

que tem também assuntos que são específicos dele, então, quem tá na liderança precisa 

ir triando bem isso, precisa ir triando bem pra poder valorizar ou também direcionar 

para outro espaço de discussão que nem tudo é aqui também, né... [Entrevistadora: 
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Sim.] Nem tudo é aqui precisa direcionar se não fica uma pauta sem fim... 

[Entrevistadora: Sim.] Mas dá bons debates sim.  

Entrevistadora: - Você citou a questão das lideranças um pouco, né, trabalhar isso, 

filtrar; hoje no espaço do fórum quais que são as lideranças?  

Entrevistada: - É a executiva é o grupo que sai que senta pra pensar que faz essa 

filtragem, você tava na última que tinha pouquíssima gente porque é dezembro e tal, 

mas normalmente é o L, J a L o A era a F tinha um grupo bem maior, mas vai mudando, 

né, porque é um espaço voluntário; isso é difícil às vezes você tá na sua demanda de... 

Pra mim é horrível a primeira semana que eu sou de gestão faço pagamento é bem no 

quinto dia útil não da pra descer, mas ( ) prestação de contas tem que ficar assinando 

planilha, mas as pessoas mais fixas são essas que eu falei né, R, também trabalhou 

bastante esse ano, mas são as pessoas que acabam levando tá sempre apresentando 

quem tá na frente apresentando é que são as lideranças que vão afunilando mesmo pra 

ficar também uma coisa gostosa se não fica muito maçante, né, mas a executiva que 

determina quem que vai ser o coordenador do dia você viu que hora é o J, hora é o L, 

hora o R, hora a L, né, tem sido menos, hora o A, são essas as lideranças.  

Entrevistadora: - É o fato de você ser mulher, é ser aqui do território você mora aqui 

no território é ter... É atuar na Santos Mártires; você acha que isso faz com que as 

pessoas no espaço do fórum te escutem, de alguma forma diferente ou isso interfere 

como elas de escutam?  

Entrevistada: - Eu tô no território há muito tempo, né, então, desde sempre acho que 

dos meus quarenta, vinte e cinco são de atuação, então, você acaba ficando conhecido... 

Eu me acho uma pessoa ponderada eu não falo qualquer coisa se eu não tenho certeza 

A, eu não sou de falar besteira também; eu imagino né ((risos)). Agora normalmente eu 

acho que assim por ser da Santos Mártires, por tá trabalhando com o padre J sim, eu 

vejo essa, esse respeito vamos dizer assim, esse respeito que às vezes eu nem sou tanto 

do Fórum em Defesa da Vida; eu fico nossa será que eu falei alguma besteira, mas não 

você percebe que opa; a R quer falar, né, e aí eu acho que tem essa facilidade, mas o 

território num todo A eu participo de muita coisa como eu te falei eu acho que o 

território é um território de escuta, eu não participo... Eu não conheço nenhum grupo 

onde as pessoas não têm direito a voz ou vez.  Tanto A, eu trabalho muito pra isso nas 

conferências, nos conselhos que todo mundo tem que ter direito a voz e vez, né, então, 

mesmo quando a gente percebe um líder dando alguma mancada “óh, presta atenção, 
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oh, como que você tá falando”, né, tá o direito, porque tá um corrigindo o outro só o dia 

a dia que faz a pessoa crescer não tem jeito, não existe uma formula secreta venha ser 

líder do fórum tal, tal, não existe é o dia a dia é o seu se dar, é o seu também ser 

ponderado. Acho muito interessante que às vezes você vê pessoas que quer falar de 

qualquer jeito até com um pouco de desrespeito entre as pessoas mais velhas; eu acho 

isso ruim para uma vida natural, não só por ser militante é geral, você tem que respeitar; 

precisa deixar as pessoas falarem, mas acho que assim o fato de tá trabalhando eu e o J 

diretamente acho que sim há um respeito maior; isso é interessante. 

Entrevistadora: - E como que você ver a existência do fórum e a própria é a Santos 

Mártires, né, que o fórum ele nasce na Santos Mártires, na própria Santos Mártires 

pensando no futuro mesmo em perspectivas... ?  

Entrevistada: - O fórum não nasce na Santos Mártires; o fórum ele nasce pela ação do 

CDHEP, do padre J, pela sociedade Santos Mártires e de alguns movimentos do São 

Luis por estar fazendo parte aqui, por ser sede aqui todo mundo acha que é daqui, mas 

não é. O fórum é movimento como o Fórum da Assistência na Vila Remo, então, ele 

não é da Vila Remo, fórum é fórum. Fórum da Criança e do Adolescente ele (rodízio) 

pra que a gente conheça também vários outros espaços; Fórum do Idoso foram anos, 

anos, anos na ABB, então, “há Fórum da ABB”, não o fórum ele é sediado aqui por 

enquanto, né.  

Entrevistadora: Mas ele sempre foi sediado aqui?  

Entrevistada: Sempre foi desde o começo porque por ser mais acessível pelo J ter 

puxado, então, o J puxou, então, vamos deixar aqui mesmo, né, quem puxa também tem 

essa dor de cabeça de cuidar da logística aí parece que não, mas o almoço as despesas 

que não aparecem água, luz, telefone acaba tudo sendo da casa do que sedia a gente 

conversa muito isso com a S lá na Vila Remo; S precisar de ajuda se a gente sabe que é 

um grupo a mais, né, é agora esse sentido... Você tinha perguntado... Qual que é a 

pergunta mesmo? 

Entrevistadora: - a relação, entre, a Santos Mártires e a existência do fórum, porque 

realmente algumas pessoas têm trazido muito associado; é um pouco difícil de separar, 

né, a paróquia, a sociedade Santos Mártires e o fórum, então, eu percebo que tudo tem 

muito aparecido com uma relação próxima e mesmo de origem do fórum com a própria 

existência da paróquia... 
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 Entrevistada: - Mas eu vejo que não. Bom eu sei do histórico eu acho que não, mas eu 

sei que muitas pessoas confundem, vou lá no fórum lá no padre J, sabe, precisa ser mais 

esclarecido, divulgado que não é isso, né, é um espaço como outro qualquer e cada vez 

mais você vê que o J já tá ficando idoso, eu acho que até pra ele se deslocar tem ficado 

mais difícil ele não quer ir mais muito para a Nossa São Paulo, São Matheus, Zona 

Leste, Zona Sul, Zona Oeste, enfim, né, ele tá tendo essa dificuldade também de 

locomoção, mas via fórum à gente não têm, assim, benefícios como entidade como 

igreja, não; muito pelo contrário a gente tem trabalho ardo de fazer a paróquia... Eu não 

sou mais dessa paróquia, mas eu sei que o J exerce esse trabalho de fazer a paróquia 

entender que espaços como os fóruns, os Conselhos também fazem parte da militância 

pastoral; muito pelo contrário tipo eu tenho o Fórum Social Sul a gente tava discutindo 

caramba, né, e o pessoal da igreja não veio por quê? E mesmo nós como funcionários 

cada gerente pede para os funcionários participarem de vários espaços do território, mas 

não como sendo nosso, então, a gente não vincula o fórum como algo nosso. O fórum é 

algo do movimento e aí é muito difícil pra quem tá chegando entender isso; como é que 

todo mundo acha é da Santos Mártires, isso às vezes traz algumas dificuldades também 

e a gente na base aqui sente o contrário. Entendeu? Aí fica a visão de fora e a visão de 

dentro, né. 

Entrevistadora: - Sim, é quais que são as principais conquistas do fórum no seu ponto 

de vista? 

Entrevistadora: - O hospital, em 96 as bases comunitárias virem mesmo pro território 

tentar uma polícia mais... Tentar, né, uma polícia mais humanizada, todo o treinamento 

foi aqui; a gente viu algumas conquistas mesmo com os meninos no benefício. Agora 

essa... Você pergun... Teve a pergunta de ser muito heterogêneo, mas isso é muito bom, 

vi vários movimentos diferentes, vários seguimentos, vários setores da sociedade, vários 

perfil de cidadão, então, essa conquista pra mim dessa multiplicidade que tem no fórum 

as diversas religiões que têm no fórum; teve momentos que teve mais, sabe? E a política 

pública do território, então, a parti do fórum a gente conseguiu trazer muitos serviços da 

assistência social; se não é a maior é a segunda maior, maior ( ) de São Paulo que tem 

CCA, CJ, NCI. São CCA - Centro para Criança e Adolescente, CJ – Centro da 

Juventude, NCI – Núcleo de Convivência do Idoso, então, é o maior CRAS de São 

Paulo se não for o segundo, entendeu? Então, tudo isso também é fruto da luta do 

fórum. A melhoria do comércio no Jardim Ângela, você desce de ônibus quem chega 
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aqui às vezes vem com essa imagem tira do ônibus “nossa dizem que aqui é perigoso, 

aqui tem todo o comércio”, esse crescimento essa valorização do território se deve ao 

Fórum em Defesa da Vida e ao padre J da à cara pra bater, né, A P. Então, é ele que dá a 

cara pra bater, é ele que corre risco, sabe? É não é nem um outro que vem “oh tá aqui” 

dez horas da noite se a polícia chega “tô com um atendido aqui” quantos atendidos já 

dormiram aqui, que não tem pra onde levar e o padre J fala “vamos pôr o colchão, 

vamos deixar aqui mesmo”. Isso é dá a cara pra bater e nós que trabalhamos com ele 

também temos muito isso, não vamos atender, vamos acolher, vamos encaminhar, 

então, vem muita gente pra cá pensando que a gente tem todas as respostas do mundo, 

chegou pra mim uma ontem mesmo, sexta-feira pra falar comigo que eu sabia como 

encaminhar uma questão de guarda; eu, oh my God; estava falando L é Conselho 

Tutelar direto, né, mas, ele respeita a pessoa, vamos dar uma devolutiva vê de onde ela é 

e direcioná-la para o Conselho pertinente e aí acaba virando referencia, né, porque por 

onde você anda você percebe, né, A que as pessoas, as instituições não abrem tanto as 

portas, até mesmo para entrevistas pra estagiários eu aprendi isso nos últimos dias, sabe 

alguns estagiários falaram assim pra mim “oh obrigado só por nos receber” eu nossa 

gente mais isso é o mínimo, né, “não, você não está entendendo não deixam a gente 

passar nem da portaria” eu ainda brinquei você tá falando de entidade “tô falando de 

entidade moça isso é quer pior ((risos))”, sabe, mais esse ganho dessa heterogeneidade 

aí esse trabalho que foi o guia de todo mundo pra mim são as maiores conquistas. E 

claro, né, toda temática do fórum que seja buscar alunos na escola, se é da saúde vamos 

na saúde, mas percebe que é um trabalho de todo mundo, o J sozinho não faz, a Santos 

Mártires sozinha não faz tem que está todo mundo junto e aí têm todas as outras que 

você já sabe. 

Entrevistadora: - Você acha que todas as pautas assim dos mais variados temas elas 

são possíveis de ser trabalhada dentro do espaço do fórum? 

Entrevistada: - Ah, eu acho que não, eu acho que muita coisa tem que direcionar. Sei 

essa questão de drogadição que sai muito, acho que tinha que ter um grupo de trabalho 

sobre só sobre o tema, discutir saúde; saúde mental saiu muito não sei se não demos 

determinado valor, mas tinha que ter um grupo maior pra discutir saúde mental; porque 

a gente que trabalha na assistência está sempre na vertente; essa pessoa tem transtornos 

mentais pra onde que a gente manda mesmo? Não tem demanda na rede, essa coisa da 

escola, escola tem que ser tratado... Mesmo no Fórum da Educação, educação é uma 
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bandeira imensa, tem a educação infantil, o fundamental, o ensino médio, as 

universidades, né, mesmo no Fórum da Educação como que se discute isso tudo? Então, 

precisa fazer uma peneira, precisa fazer uma triagem e eu tô percebendo que tem muito 

assunto saindo no Fórum em Defesa da Vida, né, eu acho que precisa ser melhor 

direcionado. Eu não estava nas duas últimas, né, mas eu imagino que sempre acaba se 

repetindo muitas coisas e faltou discutir, por exemplo, Conselho Tutelar que faz a 

interface a gente não falou em nenhum momento só como aviso, tantos outros conselhos 

que estão acontecendo, mas acho que ao mesmo tempo em que há muito assunto precisa 

fazer uma melhor triagem, na, minha opinião.      

Entrevistadora: - Sim, e nessa triagem, por exemplo, como que você acha que seria 

abordado, por exemplo, temas polêmicos de uma sociedade inteira, enfim, que são 

muito complexos que agente não consegue ainda vê um caminho, mas, por exemplo, a 

questão do aborto? 

Entrevistada: - Tem que pegar grupo de trabalho e aprofundar, esse é um tema 

polêmico, né... [Entrevistadora: Sim.] Esse é um tema super polêmico que envolve os 

movimentos sociais, a igreja porque diz respeito à vida, né, Fórum em Defesa da Vida 

diz respeito à vida e essa bandeira tem que ser tratada com cuidado pra na essa... Essas 

temáticas polêmicas eu acho que elas têm que vir como seminário; como seminário pra 

todo mundo ir perdendo o medo de discutir se necessário vir a uma Audiência Pública, 

mandar um projeto lei acho que tem que ser por aí, porque só discutir no fórum pode ser 

( ) pode ser aquela... Aí a Assembléia não vota, não vota no próximo mês e a pessoa que 

tá militando por isso acabar não tive espaço no Fórum em Defesa da Vida pode ser que 

isso possa acontecer. Como a questão da redução da maior idade penal, né, não dá só 

pra trazer no fórum, precisa fazer um espaço de discussão, montar um espaço de debate 

entrar junto da luta do município e aí sim ir fazendo a ponte, mas são temas polêmicos 

esses dois... [Entrevistadora: Sim.] Bem polêmicos, né, mas acho que tem que abordar 

de outras formas, acaba sendo muito trabalho, né... [Entrevistadora: É.] A gente tá 

falando e eu tô pensando aqui, muito trabalho. 

Entrevistadora: - É você acha que as próximas pautas elas vão seguir um pouco a do 

ano anterior em 2016 ou você percebe alg... Outras perspectivas, como que você... 

Entrevistada: - Pelo o que eu percebo eu acho que vai seguir um pouco do ano anterior 

porque terminou o ano falando em defensoria, não foi? 

Entrevistadora: - Isso. 
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Entrevistada: - Defensoria, promotoria eu acho que vai seguir um pouquinho também 

porque essa ( ) do judiciário ela é muito distante da comunidade e tá se perdendo 

espaços na própria defensoria eu acredito que ela volte. Mas isso não impede de ter uma 

questão qualquer no território e a gente ter que ir dá atenção à temática do território, né, 

mas tende se a seguir a linha, tende se, ocupação qual vai ser o fim das ocupações?  

Entrevistadora: - Sim, agora eu tenho algumas perguntinhas que são pontuais, tá bom? 

Qual que é a sua idade? 

Entrevistada: - Quarenta.  

Entrevistadora: - É como você se autodeclara, cor? 

Entrevistada: - Parda. 

Entrevistadora: - A religião? 

Entrevistada: - Católica Apostólica Romana. 

Entrevistadora: - Escolaridade? 

Entrevistada: - É superior completo. 

Entrevistadora: - É. A sua profissão?  

Entrevistada: - Eu sou gerente e estudei comunicação. 

Entrevistadora: - E você mora aqui no distrito do Ângela? 

Entrevistada: - Moro no São Luiz hoje, morava no Herculano e agora moro no Riviera. 

Entrevistadora: - Então, é isso eu queria de novo super agradece e dizer que contribuiu 

muito é claro que não é uma análise, mas você é assim a gente vai ouvindo a entrevista 

e já vai vendo o quanto que vai aparecendo coisas importantes e te agradecer muito pela 

sua disponibilidade em aceitar conversar comigo e contar... [Entrevistada: Imagina, e 

depois você tem que convidar a gente pra apresentação da pesquisa.] 

Entrevistadora: - Sim, tá convidada desde já, eu vou mandar o convite e acho que você 

pode ficar a vontade se tiver alguma coisa que você acha interessante falar que eu não 

tenha falado. 

Entrevistada: - Qual que é o maior objetivo da pesquisa? 

Entrevistadora: - O objetivo central da pesquisa é entender como que a saúde ela 

entrou em um espaço não institucionalizado, estou considerando o fórum um espaço não 

institucionalizado de saúde e aí pra pensar o fazer da participação social no SUS, quais 

que são as contribuições que esse espaço pode trazer porque na saúde a gente tem muito 

histórico desse espaço institucionalizado e é muito pouco pensado esse outro espaço que 

ele se dá mesmo no, num certo sentido genuíno pela própria construção do território, 
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então, o que a gente vai aprender do fórum e pensar novas possibilidades pra fazer 

participação no SUS ou mesmo repensar as nossas práticas. 

Entrevistada: - Conferências, né... [Entrevistadora: - Isso.] Tem que pegar bem as 

conferências, a assistência social a gente tá rediscutindo o modelo das conferências não 

sei como é a da saúde, mas de repente o espaço de conferência também aquelas que 

acontecem a cada dois anos, são espaços riquíssimos, né? 

Entrevistadora: - Isso. É na saúde agente teve esse ano; o fórum um pouco ele, ele se 

diferencia de todas essas estratégias que a gente tem na saúde, seja na conferência, seja 

o próprio conselho. 

Entrevistada: - Ah era isso, minha maior pergunta era essa. Boa pesquisa, boa sorte. 

Entrevistadora: - Obrigada viu.         

 

  

9.2. ANEXO B2 – QUADRO 5 

Quadro 5
*
 – Atuação do FDV e parcerias. 1997 – 2004. 

Anos Registro 

Articulação Ações ou 

Apontame

ntos 

Temas 
Participantes 

Área de 

Atuação 

15.02.1997 

CDHEP e FDV realizam o 

Seminário "Direitos Humanos, 

Justiça e Segurança Pública". O 

representante da Secretaria de 

Justiça e Cidadania do Estado, 

compromete-se com a 

implantação de um Centro de 

Integração da Cidadania (CIC) 

na região. 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 

Realização 

de 

Seminário 

Direitos Humanos                                   

Justiça                                                     

Segurança Pública Secretaria de Justiça e 

Cidadania do Estado 
Setor Público 

14.04.1997 

Região Pastoral M' Boi Mirim e 

FDV realizam Seminário, com a 

presença dos Secretários 

Municipais de Educação e de 

Desporto, e apresentam 30 

pequenas áreas ociosas para 

esporte, cultura e lazer, tendo 

em vista o combate à violência 

juvenil. 

Região Pastoral M' 

Boi Mirim 
Pastoral 

Realização 

de 

Seminário 

Educação                                               

Esporte                                                 

Cultura                                                     

Lazer 

Secretaria Municipal 

de Educação 
Setor Público 

Secretaria Municipal 

de Desporto 
Setor Público 

17.08.1997 

Realização do 1º Seminário de 

Segurança Pública do CDHEP, 

em parceria com o FDV e 

outras entidades regionais, com 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 
Realização 

de 

Seminário 

Segurança Pública 

Entidades regionais Entidades 

                                                           
*
 Quadro baseado em informações de caderno de registros do FDV.  
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a presença do presidente da 

Associação do Ministério 

Público Democrático. Tinha por 

objetivo qualificar 24 propostas 

na área da Segurança Pública, 

compiladas pelo CDHEP, 

Região Pastoral M' Boi Mirim e 

Central dos Movimentos 

Populares (CMP), tendo em 

vista a convocação do 

Secretário de Segurança Pública 

do Estado. 

Associação do 

Ministério Público 

Democrático 

Associação Civil 

Região Pastoral M' 

Boi Mirim 
Pastoral 

Central de 

Movimentos 

Populares 

Movimento 

Social 

28.09.1997 

Realização do 2º Seminário de 

Segurança Pública, com a 

presença do presidente da 

Associação dos Juízes para a 

Democracia.  Tinha por objetivo 

qualificar 24 propostas na área 

da Segurança Pública, 

compiladas pelo CDHEP, 

Região Pastoral M' Boi Mirim e 

CMP, tendo em vista a 

convocação do Secretário de 

Segurança Pública do Estado. 

Associação dos Juízes 

para a Democracia 
Entidade Civil 

Realização 

de 

Seminário 

Segurança Pública 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 

Região Pastoral M' 

Boi Mirim 
Pastoral 

Central de 

Movimentos 

Populares 

Movimento 

Social 

02.11.1997 

Relialização da 2ª Caminhada 

Pela Vida e pela Paz, com a 

participação de 5 mil pessoas. 

5 mil pessoas População 

Realização 

de 

Caminhada 

2ª Caminhada Pela 

Vida e pela Paz 

16.11.97 

Realização do 3º Seminário de 

Segurança Pública, com a 

presença do Presidente da 

Associação dos Delegados para 

a Democracia e do Ouvidor da 

Polícia. Tinha por objetivo 

qualificar 24 propostas na área 

da Segurança Pública, 

compiladas pelo CDHEP, 

Região Pastoral M' Boi Mirim e 

CMP, tendo em vista a 

convocação do Secretário de 

Segurança Pública do Estado. 

Associação dos 

Delegados para a 

Democracia 

* 

Realização 

de 

Seminário 

Segurança Pública 

Região Pastoral M' 

Boi Mirim 
Pastoral 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 

CMP - Central de 

Movimentos 

Populares 

Movimento 

Social 

Ouvidor da Polícia Setor Público 

05.12.1997 

Sai à primeira versão do 

documento ''Em Defesa da 

Vida", apresentando as 

propostas do FDV para as 

diversas áreas governamentais. 

O documento apresenta também 

pequeno histórico, o diagnóstico 

da Zona Sul com relação à 

violência e uma reflexão sobre a 

''cultura da violência", que 

constitui o pano de fundo da 

mesma. 

* * 

Elaboração 

de 

documento 

Propostas para as 

diversas áreas 

governamentais; 

histórico e 

diagnóstico da Zona 

Sul com relação à 

violência e uma 

reflexão sobre a 

''cultura da 

violência". 

11.12.1997 

Comissão representativa do 

FDV, em audiência com o 

Secretário de Segurança Pública 

do Estado, entrega documento 

do FDV e marca encontro do 

mesmo com o FDV para a 

primeira reunião de 1998. 

Secretaria de 

Segurança Pública do 

Estado 

Setor Público 

Participaçã

o em 

audiência 

Segurança Pública 

31.12.1997 

O ano é encerrado com 100 

entidades, e/ou grupos 

organizados, participando do 

100 Entidades, e/ou 

grupos organizados 

Entidades, e/ou 

grupos 

organizados 

Encerramen

to do ano 

de 1997. 

Quantidade de 

entidades e/ou 

grupos organizados 
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FDV. participantes do 

FDV. 

06.02.1998 

O Secretário de Segurança 

Pública do Estado, o Delegado 

Geral da Polícia Civil, o 

Comandante Geral da Polícia 

Militar e 30 autoridades da área 

de Segurança Pública, 

participam da reunião do FDV. 

O Secretário compromete-se 

com uma série de propostas do 

documento apresentado, em 

especial a do novo modelo de 

Polícia Comunitária. 

Secretária de 

Segurança Pública do 

Estado 

Setor Público 

Realização 

de reunião 

do FDV 

com 

diferentes 

atores. 

Segurança Pública 

Polícia Civil Setor Público 

Policia Militar Setor Público 

30 autoridades da 

área de Segurança 

Pública 

Autoridades de 

Segurança 

Pública 

10.03.1998 

Representantes do FDV 

participam da comissão de 

implantação do Policiamento 

Comunitário no Quartel Geral 

da Polícia Militar. 

Polícia Militar Setor Público 

Participaçã

o em 

comissão 

de 

implantaçã

o do 

Policiament

o 

Comunitári

o. 

Policiamento 

Comunitário 

06.04.1998 

A convite do Comandante Geral 

da Polícia Militar do Estado, 

dois padres como representantes 

do FDV, são recebidos no 

Quartel Geral da Polícia Militar 

e recebem oferta de apoio 

financeiro (Instituto Ayrton 

Senna) para a proposta das 

Bases Comunitárias da Polícia 

Militar. 

Polícia Militar Setor Público 

Ida de 

representan

tes do FDV 

a Quartel 

Geral da 

Polícia 

Militar 

atendendo a 

convite. 

Segurança Pública 

16.04.1998 

FDV realiza Seminário para 

professores e representantes das 

escolas municipais e estaduais, 

com propostas na área de 

segurança escolar a serem 

apresentadas às autoridades 

competentes. 

Escolas Municipais e 

Estaduais 

Equipamento 

Público 

Realização 

de 

Seminário 

Propostas para a 

área de segurança 

escolar. 

07.06.1998 

O representante do FDV, a 

convite da Universidade de São 

Paulo, parte para o Canadá com 

representantes da cúpula das 

polícias civil e militar, do 

Núcleo de Estudados da 

Violência (NEV) da USP, dois 

representantes de CONSEG's e 

um jornalista da Folha, com o 

objetivo de conhecer melhor 

uma experiência bem sucedida 

de polícia comunitária, em fase 

de implantação no Estado de 

São Paulo. 

Universidade de São 

Paulo 

Universidade 

Pública Ida de 

representan

tes do FDV 

ao Canadá 

para 

conhecer 

experiência 

bem 

sucedida de 

polícia 

comunitária

. 

Polícia Comunitária 

Jornalista (Folha) Mídia 

CONSEGs - 

Coordenadoria 

Estadual dos 

Conselhos de 

Segurança 

Conselhos 

Comunitário de 

Segurança 

Núcleo de Estudados 

da Violência (NEV) 

Núcleo de 

Estudados 

11.09.1998 

O Delegado Seccional Adjunto 

de Santo Amaro e representante 

do FDV apresentam ao FDV e 

demais entidades interessadas o 

resultado da visita ao Canadá. 

Delegado Seccional 

Adjunto de Santo 

Amaro 

Setor Público 

Realização 

de 

apresentaçã

o 

Apresentação ao 

FDV e demais 

entidades 

interessadas do 

resultado da visita 

ao Canadá. 
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14.09.1998 

O FDV realiza um Seminário 

com representantes das escolas 

municipais e estaduais da 

região, tendo em vista a 

participação das mesmas na 3ª 

Caminhada Pela Vida e Pela 

Paz. 

Escolas Municipais e 

Estaduais 

Equipamento 

Público 

Realização 

de 

Seminário 

Participação das 

escolas na 3ª 

Caminhada Pela 

Vida e Pela Paz 

15.09.1998 

Por meio de uma representante 

da Ação Comunitária do Brasil, 

o FDV apresenta à Comissão de 

Implantação da Polícia 

Comunitária uma queixa pelo 

fato de a região ainda não 

possuir nenhuma Base de 

Polícia Comunitária embora 

sendo a mais violenta da cidade. 

O apelo é atendido com 

instalação de duas bases 

comunitárias. 

Ação Comunitária do 

Brasil 

Organização Não 

Governamental 

Realização 

de 

apresentaçã

o de 

queixa. 

Implantação do 

Policiamento 

Comunitário 
Comissão de 

Implantação da 

Polícia Comunitária 

Comissão 

01.10.1998 

Um representante do FDV a 

pedido de um capitão da polícia, 

dá um pequeno curso de 

Direitos Humanos, por ocasião 

de estágio formativo para um 

contingente de 60 novos 

policiais destinados ao 

policiamento da Região. 

Polícia Setor Público 

Realização 

de curso 

para novos 

policiais 

destinados 

ao 

policiament

o da 

Região. 

Curso sobre 

Direitos Humanos 

30.10.1998 

O FDV realiza um Seminário 

com representantes das escolas 

municipais e estaduais da 

região, junto com autoridades 

locais da Polícia Militar e da 

Polícia Feminina, tendo em 

vista melhorar a segurança nas 

escolas. É firmado um Termo 

de Compromisso. 

Escolas municipais e 

Estaduais 

Equipamento 

Público 

Realização 

de 

Seminário 

Segurança nas 

escolas 

Policia Militar Setor Público 

Polícia Feminina Setor Público 

02.11.1998 

Realização da 3ª Caminhada 

Pela Vida e Pela Paz, com 

participação de 8 mil pessoas. 

Diversas escolas fazem 

campanha de conscientização 

ecológica e, no ato, participam 

da coleta seletiva de lixo e 

plantação de mudas. Excelente 

cobertura por parte das 

principais TVs jornais nacionais 

e regionais. 

8 mil pessoas População 

Participaçã

o em 

seminário 

3ª Caminhada Pela 

Vida e Pela Paz 

Escolas 
Equipamento 

Público 

Jornais Mídia 

Tvs Mídia 

05.12.1998 

A experiência do FDV, em 

especial seu envolvimento com 

a questão da Polícia 

Comunitária, é apresentada no 

Seminário Direitos Humanos e 

Violência, do Movimento 

Nacional dos Direitos 

Humanos/Regional SUL I 

(Estado de São Paulo). 

Movimento Nacional 

dos Direitos 

Humanos/Regional 

SUL I (Estado de São 

Paulo). 

Movimento 

Social 

Participaçã

o em 

seminário 

Apresentação da 

experiência do FDV 

em especial seu 

envolvimento com a 

questão da Polícia 

Comunitária 

16.12.1998 

FDV participa na USP, do 

Simpósio "A Polícia e o 

Controle Civil em Sociedades 

Democráticas". É apresentada a 

visão do FDV sobre a visita ao 

Universidade de São 

Paulo 

Universidade 

Pública 

Participaçã

o em 

Simpósio 

Visita ao Canadá                          

Experiência do 

FDV 
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Canadá e a própria experiência 

do FDV. 

31.12.1998 

O FDV encerra o ano com 175 

entidades (e/ou grupos) 

participantes, que assumem as 

propostas do documento e 

aceitam, publicamente, constar 

na lista de entidades 

participantes. 

175 entidades (e/ou 

grupos) 

Entidades e/ou 

grupos 

Registro de 

encerramen

to do ano 

de 1998. 

Entidades e/ou 

grupos 

participantes. 

25.05.1999 

Representantes do FDV 

participam de encontro no NEV 

USP com representantes do 

Canadá sobre a participação da 

comunidade na implantação da 

Polícia Comunitária. 

Núcleo de Estudados 

da Violência (NEV) 

Núcleo de 

Estudados 

Participaçã

o em 

encontro 

Participação da 

comunidade na 

implantação da 

Polícia 

Comunitária. 

27.05.1999 

Reunião dos representantes do 

FDV com o Movimento Contra 

a Violência da Vila Brasilandia. 

Movimento Contra a 

Violência da Vila 

Brasilandia 

Movimento 

Social 

Realização 

de reunião 

com 

movimento 

Reunião com 

movimento social 

29.05.1999 

Sob os auspícios do FDV e 

assumido pela Sociedade Santos 

Mártires, é inaugurado o projeto 

UCAD-União Comunitária 

contra Álcool e Drogas, que 

orienta, atende e encaminha 

grande número de dependentes 

de álcool e drogas, com a 

colaboração de profissionais e 

voluntários. 

Sociedade Santos 

Mártires 

Sociedade Civil 

Sem Fins 

Lucrativos 

Aproximaç

ão com 

projeto 

Inauguração o 

projeto UCAD-

União Comunitária 

contra Álcool e 

Drogas, 

31.05.1999 

Participação no Seminário de 

Avaliação do Projeto de 

Parceria Brasil-Canadá, com o 

Núcleo de Estudo da Violência 

da USP e o Centro de Direitos 

Humanos da Universidade de 

Otawa sobre avaliação da 

implantação do Policiamento 

Comunitário no Brasil, com a 

contribuição da experiência da 

Polícia Comunitária do Canadá. 

Núcleo de Estudo da 

Violência (NEV) 

Núcleo de 

Estudados 

Participaçã

o em 

Seminário 

Avaliação da 

implantação do 

Policiamento 

Comunitário no 

Brasil 

Centro de Direitos 

Humanos da 

Universidade de 

Otawa 

Universidade 

Internacional 

10.06.1999 

O FDV em parceria com a 

DREM 5- Delegacia Regional 

de Ensino Municipal e a 19ª 

Delegacia Estadual de Ensino, 

realiza o 1º Seminário "Educar 

para a vida", com a participação 

de 430 pessoas, entre Diretores, 

Coordenadores Pedagógicos e 

representantes do conselho 

escolar, de 160 escolas públicas 

da região. O objetivo de 

sensibilizar os profissionais e 

Diretorias da Educação é 

plenamente alcançado. A partir 

desta data, a comissão executiva 

do FDV agiliza uma das 

propostas do Seminário: criar 

um grupo de representantes de 

OGN's, Universidades e 

professores locais, para 

assessorar as escolas públicas 

no trato dos temas transversais 

DREM 5- Delegacia 

Regional de Ensino 

Municipal 

Setor Público 

Realização 

de 

Seminário 

Sensibilizar os 

profissionais e 

Diretorias da 

Educação 

19ª Delegacia 

Estadual de Ensino 
Setor Público 

430 pessoas, População 

Professores locais 
Trabalhadores da 

Educação 

Universidades Universidades 

OGN ONG 
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"em defesa da vida" (violência, 

drogas, cidadania, direitos 

humanos, saúde, sexualidade, 

ecologia, etc.). 

22.06.1999 

Um representante do FDV 

apresenta na Câmera Municipal 

de São Paulo as propostas do 

FDV especialmente as que 

referem à Educação. 

Câmera Municipal de 

São Paulo 
Setor Público 

Apresentaç

ão de 

propostas 

Apresentação de 

propostas diversas, 

com destaque para a 

educação. 

17.08.1999 

O FDV apresenta suas 

experiências na Comissão 

Central de Implantação do 

Policiamento Comunitário. 

Comissão Central de 

Implantação do 

Policiamento 

Comunitário. 

Comissão 

Apresentaç

ão das 

experiência

s 

Exprerências do 

FDV 

01.09.99 

O Assessor da Casa Branca para 

assuntos da Educação e 

Combate à Violência, visita o 

FDV e a Escola Mário Marques. 

Assessor da Casa 

Branca para assuntos 

da Educação e 

Combate à Violência 

Recebe visita 
Visita do 

Assessor da 

Casa 

Branca 
 

Escola 
Equipamento 

Público 

17.09.99 

Representantes do FDV 

reúnem-se pela primeira vez 

para constituir um grupo de 

representantes de ONGs, 

Universidades e profissionais da 

Educação, para levar adiante o 

projeto "Educar para a Vida". 

ONG ONG 

Realização 

de reunião 

Construção de um 

grupo de 

representantes de 

ONGs, 

Universidades e 

profissionais da 

Educação 

Universidades Universidade 

Profissionais da 

Educação 

Profissionais da 

Educação 

24.09.1999 

O Secretário Estadual de Justiça 

e Cidadania participa de reunião 

com o FDV respondendo às 

propostas apresentadas dentro 

da prioridade “acesso a justiça". 

O Secretário garante a 

construção de um 2º CIC - 

Centro de Integração da 

Cidadania e compromete-se 

com a articulação de uma 

reunião do FDV com o mais 

alto escalão Judiciário. 

Secretária Estadual de 

Justiça e Cidadania 
Setor Público 

Realização 

de Reunião 

Reunião com 

Secretário Estadual 

de Justiça e 

Cidadania que vem 

responder a respeito 

de propostas. 

02.11.1999 

Realização da 4ª Caminhada 

pela Vida e pela Paz, em 

parceria com a DREM 5 e SUL 

II, com participação de 12.000 

pessoas. Há um maior número 

de escolas participantes, com 

atividades pedagógicas diversas 

na fase de preparação. É 

excelente a corbetura da mídia. 

DREM 5 e SUL II Setor Público 

Realização 

de 

Caminhada 

4ª Caminhada pela 

Vida e pela Paz 

Escolas 
Equipamento 

Público 

12 mil pessoas População 

17.11.1999 

Representante do FDV fala 

sobre o fórum para 

representante da polícia e 

Consegs de Diadema. 

Polícia Setor Público 
Fala sobre 

o FDV para 

representan

te da 

polícia e 

Consegs. 

FDV 
Consegs Conselho 

20.11.1999 

Representante do FDV fala 

sobre o fórum para o 

Movimento contra a Violência 

na zona lesta de São Paulo. 

Movimento contra a 

Violência na zona 

lesta de São Paulo 

Movimento 

Social 

Fala sobre 

o FDV para 

movimento 

social. 

FDV 

01.12.1999 

Representante do FDV participa 

do Conselho Interdisciplinar de 

Segurança e em reunião com os 

Secretários de Estado do 

Governo de São Paulo. 

Conselho 

Interdisciplinar de 

Segurança Poder Público 

Participaçã

o em 

Conselho e 

reunião 

com 

Conselho 

Interdisciplinar de 

Segurança e em 

reunião com os 

Secretários de 
Secretários de Estado 

do Governo de São 
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Paulo. secretários Estado do Governo 

de São Paulo. 

10.12.1999 

Grupo de representantes do 

FDV, professores e alunos, 

entregam o KM da paz para o 

Governador Mário Covas, que 

se compromete a marcar uma 

reunião do FDV com os 

secretários de Estado para 

estudar a implantação das 

propostas do documento "Em 

defesa da vida". 

Professores 

* 
Entrega 

KM da paz 

Entrega KM da paz 

para o Governador 

Mário Covas Alunos 

31.12.1999 

O Fórum encerra o ano com 225 

Entidades (e/ou grupos) 

participantes. 

225 Entidades (e/ou 

grupos) 

Entidades (e/ou 

grupos) 

Encerramen

to do ano 

de 1999 

Entidades (e/ou 

grupos) 

participantes. 

12.02.2000 

FDV participa de Seminário de 

gestão do Centro Integração da 

Cidadania. Construído com 

envolvimento do FDV, o centro 

reuni uma serie de órgãos 

governamentais de acesso à 

justiça para a população mais 

vulnerável, umas das 

prioridades do FDV. Ponto de 

discussão deste Seminário: a 

gestão democrática do CIC . 

Centro de Integração 

da Cidadania. 
* 

Participaçã

o em 

Seminário 

Gestão democrática 

do CIC. 

12.02.2000 

Festa de confraternização da 

Casa Sofia, uma nova entidade, 

criada sob os auspícios do FDV, 

que tem como objetivo o 

combate a todas as formas de 

violência contra a mulher. 

Casa Sofia 
Entidade sem 

fins lucrativos 

Festa de 

confraterniz

ação 

Festa de 

confraternização da 

Casa Sofia 

18.02.2000 

Primeiro Encontro Ecumênico 

do FDV com representantes de 

diversas denominações 

religiosas. Tinha por objetivo 

reforçar a participação das 

igrejas da região na dinâmica do 

FDV. 

Diversos 

Representantes 

Religiosos 

* 
Realização 

de encontro 

Encontro 

Ecumênico 

18.03.2000 
Inauguração oficial do primeiro 

CIC da região 

CIC - Centro de 

Integração da 

Cidadania. 

* _ * 

05.04.2000 

Primeiro Encontro do FDV com 

a Comissão Interdisciplinar de 

Segurança Pública do Estado. 

Comissão 

Interdisciplinar de 

Segurança Pública do 

Estado. 

* 
Realização 

de encontro 

Primeiro Encontro 

com a Comissão 

Interdisciplinar de 

Segurança Pública 

do Estado. 

20.05.2000 

O FDV realiza a primeira de 

uma série de 12 Oficinas 

Pedagógicas para a capacitação 

dos professores das escolas 

públicas da região, tendo em 

vista a educação em Defesa da 

Vida nas escolas e a preparação 

da Caminhada pela Vida e pela 

Paz. Aproximadamente 200 

professores particpantes 

oficinas. 

Escolas públicas 

Equipamento 

Público 

Realização 

de Oficinas 

Pedagógica

s 

Capacitação de 

professores das 

escolas públicas da 

região 
Professores 

07.07.2000 

Pré-Seminário de Segurança 

Pública. O FDV em parceria 

com a Ouvidoria da Polícia, 

prepara propostas na área de 

Ouvidoria da Polícia Setor Público 
Preparação 

de proposta 

Propostas na área de 

Segurança Pública 
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Segurança Pública a serem 

apresentadas ao Secretário de 

Segurança Pública do Estado. 

07.07.2000 

Início da pesquisa sobre a 

polícia comunitária e polícia 

pública de segurança pública na 

região. Aproximadamente 30 

voluntários são treinados. Quase 

2.000 pessoas são entrevistadas, 

metade das quais alunos das 

escolas públicas. O resultado da 

pesquisa é relatado em 

documento específico. 

Voluntários 

Setor Público 
Realização 

de pesquisa 

A polícia 

comunitária e 

polícia pública de 

segurança pública na 

região. 

Secretária Estadual de 

Educação 

01/09/2000 

O FDV apresenta o resultado da 

pesquisa às autoridades 

competentes das Secretárias 

Estaduais de Seguranças 

Públicas e de Educação, e das 

Polícias Civis e Militares. 

Secretaria Estadual de 

Segurança 
Setor Público 

Realiza 

apresentaçã

o de 

resultado 

da pesquisa 

Resultado da 

pesquisa 

apresentada às 

autoridades 

competente 

02.11.2000 O FDV realiza 5ª "Caminhada 

pela Vida e pela Vida e pela 

Paz" com participação de 

15.000 pessoas e grande 

cobertura da imprensa e TV. Os 

alunos das escolas levam 

propostas a serem apresentadas 

à nova gestão municipal 

(Executivo e Legislativo) a 

partir de 01/01/2001. 

15 mil pessoas População 

Realização 

de 

Caminhada 

Envio de 

propostas a 

serem 

apresentada

s à nova 

gestão 

municipal 

feitas por 

alunos 

5ª "Caminhada pela 

Vida e pela Vida e 

pela Paz" 

   

 

 Alunos  

 Tvs Mídia 

30.03.2001 

Entrega de uma carta para a 

Secretária Estadual de 

Educação, propondo maior 

aproximação entre o FDV e as 

Escolas Estaduais e a 

descentralização da Diretoria 

Sul 2 responsável pela região 

que, porém, fica muito longe de 

nossos bairros. 

Secretária Estadual de 

Educação 
Setor Público 

Entrega de 

carta 

Proposta de maior 

aproximação entre o 

FDV e as Escolas 

Estaduais e a 

descentralização da 

Diretoria Sul 2 

responsável pela 

região 

17.04.2001 

Entrega dos Votos da Paz à 

prefeita Marta Suplicy, 

coletados por ocasião da 5ª 

Caminhada pela Vida e pela 

Paz. Os votos foram escritos por 

alunos e pais das escolas 

municipais e estaduais, 

moradores e integrantes de 

diversas instituições atuantes e 

expressam a esperança da 

população em relação ao novo 

governo municipal de São 

Paulo. 

* * 

Entrega dos 

Votos da 

Paz 

Votos da Paz à 

prefeita Marta 

Suplicy 

19.04.2001 

O FDV é convidado a participar 

de uma reunião com grupos 

Delegados de Polícia Civil da 6ª 

Secional. 

Polícia Civil Setor Público 
Recebe 

convite 

Convite para 

participar de uma 

reunião com grupos 

Delegados de 

Polícia Civil da 6ª 

Secional. 

23.06.2001 

Fórum organiza uma Audiência 

Pública com o tema: A 

violência na Periferia e algumas 

Diversas entidades * 

Realização 

de 

Audiência 

A violência na 

Periferia e algumas 

Soluções 
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Soluções. Diversas entidades 

apresentam seus trabalhos que 

visam à superação da violência 

frente a uma platéia de 

populares e personalidades do 

mundo político. 

Pública 

02.09.2001 

Representante do FDV é 

nomeada pelo Secretário de 

Segurança Pública para 

participar do Conselho 

Interdisciplinar de Segurança - 

CIS do Estado de São Paulo. 

Secretária de 

Segurança Pública 
Setor Público 

Nomeação 

de 

representan

te do FDV 

por 

representan

te do poder 

público 

Nomeação de 

representante do 

FDV pelo Secretário 

de Segurança 

Pública para 

participar do 

Conselho 

Interdisciplinar de 

Segurança 

04.09.2001 

Pesquisadores da PUC entram 

em contato com lideranças da 

região e do FDV para contribuir 

no Projeto de pesquisa da 

Consolidação da Política de 

Atendimento às Vítimas da 

Violência Urbana. 

PUC 
Universidade 

Privada 

São 

contatados 

por 

pesquisador

es 

Contato de 

pesquisadores da 

PUC para contribuir 

no Projeto de 

pesquisa da 

Consolidação da 

Política de 

Atendimento às 

Vítimas da 

Violência Urbana. 

23 a 

27/10.2001 

Semana Santo Dias. Diversos 

representantes do FDV fazem 

Palestras sobre a Violência e 

suas consequências na região do 

Campo Limpo. 

* * 
Realização 

de palestras 

Palestras sobre a 

Violência e suas 

consequências na 

região do Campo 

Limpo. 

02.11.2001 

6 ª Caminhada pela Vida e pela 

Paz com o tema: A paz é brincar 

sem medo. Participaram 20.000 

pessoas e houve ampla 

cobertura da mídia. 

20.000 pessoas População 

Realização 

de 

Caminhada 

6 ª Caminhada pela 

Vida e pela Paz 

08.11.2001 

Palestra para estudantes da 

comunicação da Faculdade de 

Belas Artes - São Paulo: 

Cidadania e violência na região 

do Capão Redondo. 

Faculdade de Belas 

Artes 
Faculdade 

Realização 

de palestra 

Palestra para 

estudantes da 

comunicação da 

Faculdade de Belas 

Artes - São Paulo 

Estudante de 

Comunicação 
Estudante 

10.12.2001 

Lançamento da Década da 

Superação da Violência pelo 

Conselho Mundial das Igrejas 

no CEPIS - São Paulo. FDV 

fala das diversas formas de 

violência às quais a população 

da região está sendo exposta. 

Conselho Mundial 

das Igrejas no CEPIS 

- São Paulo 

* 

Fala do 

FDV em 

evento 

Diversas formas de 

violência às quais a 

população da região 

está sendo exposta. 

11 e 

12.03.2002 

Avaliação e Planejamento do 

FDV, com assessoria da 

Friedrich Ebert Stitftung. 

Friedrich Ebert 

Stitftung. 
* 

Avaliação e 

planejamen

to do FDV 

Avaliação e 

Planejamento com 

assessoria da 

Friedrich Ebert 

Stitftung. 

13.03.2002 

Reunião da Rede Temática: 

Justiça, Cidadania, e Não 

Violência com presença de 

representante do FDV. 

Rede Temática: 

Justiça, Cidadania, e 

Não Violência 

* 

Participaçã

o em 

Reunião 

Justiça, Cidadania, e 

Não Violência 

24.04.2002 

FDV participa do Debate do PL 

124-02 sobre a Criação de 

Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana com 

Comissão Extraordinária 

Permanente de Defesa dos 

Comissão 

Extraordinária 

Permanente de 

Defesa dos Direitos 

Humanos. 

Comissão 
Participaçã

o em debate 

Debate do PL 124-

02 
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Direitos Humanos. 

25.04.2002 

Realização de Tribunal Popular 

presidido por um juiz, membro 

da Associação dos Juízes pela 

Democracia, com a acusação 

assumida por um promotor 

público. Foram julgadas as 

secretarias municipais de saúde 

e de segurança pública. A 

população presente concedeu às 

partes um mês para chegar a 

uma negociação. Ficou aberta a 

possibilidade de se entrar na 

justiça com duas ações civis 

pública. 

Associação dos Juízes 

pela Democracia 
* 

Realização 

de Tribunal 

Popular 

Saúde e Segurança 

Pública 

Promotor Público Setor Público 

Secretaria Municipal 

de Saúde 
Setor Público 

Secretaria Municipal 

de Segurança Pública 
Setor Público 

População População 

28.05.2002 

O FDV e CDHEP participam do 

Seminário do Fórum da Rede 

Social, Justiça, Cidadania e 

Não-Violência com o tema: 

Como Redes podem contribuir 

para a Cultura da Paz, no 

Auditório da Federação do 

Comércio do Estado de São 

Paulo. 

CDHEP 

Organização Não 

Governamental 

Participaçã

o em 

seminário 

Como Redes podem 

contribuir para a 

Cultura da Paz 

Rede Social, Justiça, 

Cidadania e Não-

Violência 

03.06.2002 

O FDV é chamado para uma 

análise da minuta da Lei 

municipal 13.198 sobre apoio às 

vítimas da violência no gabinete 

de vereadora. 

Vereadora Figura Pública 

Convidado 

para análise 

de minuta 

de lei 

Minuta da Lei 

municipal 13.198 

sobre apoio às 

vítimas da violência 

09.07.2002 

FDV e CDHEP são 

apresentados pelo Caderno 

Trainee da Folha de São Paulo, 

diário de circulação nacional. 

Foram escolhidas 7 iniciativas 

nacionais importantes na 

tentativa de superação da 

Violência Urbana. 

CDHEP 
Organização Não 

Governamental 

Noticiado 

em Jornal 

Iniciativas nacionais 

importantes na 

tentativa de 

superação da 

Violência Urbana. 
Jornal Mídia 

15.08.2002 

O FDV compõe uma mesa em 

seminário do Instituto de 

Psicologia da UPS com o tema: 

Criação e Violência. 

Instituto de 

Psicologia da UPS 

Universidade 

Pública 

Compõem 

mesa em 

seminário 

Criança e Violência 

09.02 

Diversas entidades do FDV e o 

SENAC, junto com a Rede 

Temática: Justiça, Cidadania e 

Não Violência, discutem, 

elaboraram e entregaram um 

documento à Área Empresarial 

(SESC, SENAC) reivindicando 

investimentos em equipamentos 

sócio-educativos na região. 

Diversas entidades 

Universidade 

Pública 

Discussão, 

elaboração 

e entrega de 

documento 

Discussão, 

elaboração e entrega 

de documento área 

empresarial 

reivindicando 

investimentos em 

equipamentos sócio-

educativos na 

região. 

Entidades 

Rede Temática: 

Justiça, Cidadania e 

Não Violência 

SESC 

SENAC, 

20.09.2002 

SESC Ipiranga - São Paulo dá 

espaço para o Fórum por 

ocasião da apresentação do 

Tambores da Paz. 

SESC 
Instituição do 

Comércio 

Apresentaç

ão 

Apresentação do 

Tambores da Paz. 

10.10.2002 

FDV faz oficina com 30 

representantes das Escolas 

Municipais, refletindo sobre 

Justiça, tema da 7ª Caminhada 

pela Vida e pela Paz. 

Escolas Municipais 
Equipamento 

Público 

Realização 

de Oficinas 
Justiça 
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02.11.2002 

7 ª Caminhada pela Vida e pela 

Paz com o tema: Por uma 

cidade justa. Participaram 

20.000 pessoas e houve ampla 

cobertura nacional. 

20.000 pessoas População 

Realização 

de 

Caminhada 

7 ª Caminhada pela 

Vida e pela Paz 

30.11.2002 

Plenária para implantação da 

Comissão Civil da Secretária de 

Segurança Urbana na 

subprefeitura M' Boi Mirim-

Distritos Jd. São Luis e Jd. 

Ângela. 

* * 
Realização 

de Planária 

Implantação da 

Comissão Civil da 

Secretária de 

Segurança Urbana 

na subprefeitura M' 

Boi Mirim-Distritos, 

Jd. São Luis e Jd. 

Ângela. 

06.12.2002 

Plenária do FDV. São avaliadas 

as atividades e reafirma-se a 

necessidade de entrar com duas 

ações civis públicas (saúde e 

educação). Fechamento do ano 

com uma participação média 40 

entidades. 

* * 
Realização 

de Planária 

Avaliadas as 

atividades e 

afirmação da 

necessidade de 

entrar com duas 

ações civis públicas 

(saúde e educação). 

20.01.2003 

O FDV é convidado a integrar a 

Comissão Parlamentar pela 

Cultura da Paz da Assembléia 

Legislativa de São Paulo. Duas 

pessoas são nomeadas como 

representantes. 

Comissão 

Parlamentar pela 

Cultura da Paz da 

Assembléia 

Legislativa de São 

Paulo. 

Comissão 

Recebe 

convite 

para 

integrar 

comissão 

Integrar a Comissão 

Parlamentar pela 

Cultura da Paz da 

Assembléia 

Legislativa de São 

Paulo. 

27.02.2003 

Representante do FDV faz um 

pronunciamento na Câmera 

Municipal contra qualquer tipo 

de guerra, por ocasião de uma 

manifestação contra a invasão 

dos EUA no Iraque. 

Câmera Municipal Setor Público 

Realização 

de 

Pronuncia

mento 

Pronunciamento na 

Câmera Municipal 

contra qualquer tipo 

de guerra 

(manifestação contra 

a invasão dos EUA 

no Iraque) 

02.05.2003 

Conversam com o FDV em sua 

reunião plenária, o Coronel da 

Comissão Estadual de Polícia 

Comunitária da Secretária de 

Segurança Pública e outros 

representantes da PM 

responsáveis pela 1ª, 2ª e 3 ª 

Companhias da Polícia Militar. 

Fica a clara dificuldade de 

conseguir PM's que queiram 

trabalhar na região. 

Comissão Estadual de 

Polícia Comunitária 

da Secretária de 

Segurança Pública 

Comissão 

Realização 

de conversa 

em reunião 

plenária 

Dificuldade de 

conseguir PM's que 

queiram trabalhar na 

região. 
Policia Militar Setor Público 

02.05.2003 

Responsáveis do LABHAB - 

Laboratório de Habitação da 

USP se dispõem a apresentar a 

pesquisa sobre o Bairro Legal, 

feito no distrito do Jardim 

Ângela, com a contribuição de 

membros do FDV. 

LABHAB - 

Laboratório de 

Habitação da USP 

Universidade 

Pública 

Contribuiçã

o de 

membros 

em 

pesquisa no 

território 

Apresentação da 

pesquisa sobre o 

Bairro Legal 

06.06.2003 

Representantes de Anistia 

Internacional de Londres 

participam da Plenária mensal 

do FDV e há uma troca de 

informações sobre as 

respectivas atividades e 

problemas. 

Anistia Internacional 

de Londres 

Organização Não 

Governamental 

Realização 

de plenária 

Participação de 

representantes de 

Anistia 

Internacional de 

Londres 

16.06.2003 

Seminário sobre Educação e 

Acesso à Justiça organizado 

pelo FDV, com participação de 

300 pessoas. Firmou-se o 

300 pessoas. População Realização 

de 

Seminário 

Educação e Acesso 

à Justiça 
Secretaria de Justiça Poder Público 
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compromisso de promover 

encontros mensais com 

representantes das Secretarias 

Municipal de Educação para 

discutir a situação da região e 

encaminhar as soluções 

necessárias. A secretaria de 

Justiça compromete-se a: dar 

início à construção do Centro de 

Integração da Cidadania no 

distrito do Capão Redondo; 

negociar a possibilidade da 

presença da Secretaria de 

Justiça (serviços oferecidos no 

CIC) nas Praças de 

Atendimento das subprefeituras 

de Campo Limpo e M' Boi 

Mirim; pleitear a construção de 

um CIC em cada um dos 

Distritos de Campo Limpo e do 

Jardim Ângela no próximo 

orçamento plurianual da 

Secretaria de Justiça; reservar, 

no próximo orçamento 

plurianual Secretaria de Justiça, 

orçamento para uma formação 

sistemática, em assuntos de 

cidadania, dos conselheiros do 

CICs. 

19.06.2003 

O FDV participa da organização 

e execução da Manifestação 

reivindicatória do Hospital 

M'Boi Mirim, ato que reuniu 

7.000 pessoas. O Secretário 

Municipal de Sáude 

compromete-se com a aquisição 

do terreno e a construção do 

Hospital. 

* * 

Organizaçã

o e 

realizam 

manifestaçã

o 

reinvidicató

ria 

Manifestação 

reivindicatória do 

Hospital M'Boi 

Mirim 

08.08.2003 

Tese de Paulo Endo - 

Doutorado na Psicologia Social 

da UPS teve amplo enfoque nas 

ações comunitárias do FDV. 

* * 

Destaque 

da atuação 

do FDV em 

tese de 

doutorado 

Menção das ações 

em tese de 

doutorado 

28.08.2003 

Participação de uma 

representação do FDV na 

reunião de consolidação do 

FDV de Sapopemba- São Paulo, 

com fala sobre nossa 

organização e atuação. 

FDV de Sapopemba- 

São Paulo 

Movimento 

Social 
* * 

16.10.2003 

FDV é convidado para a 

Universidade da Paz, com sede 

na Costa Rica, instituída em 

dezembro de 1980 pela ONU. 

Ela tem um programa de 

educação, formação e pesquisa 

para o desenvolvimento de 

cultura da paz e não-violência, 

com o foco na resolução dos 

conflitos, direitos humanos, 

segurança ambiental e 

reabilitação pós- conflitos. 

Universidade da Paz 
Universidade 

Internacional 

Recebe 

convite de 

Universida

de 

* 
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02.11.2003 

Realização da 8ª Caminhada 

Pela Vida e pela Paz com o 

Tema: Hospital M'Boi Mirim, 

com participação de 8.000 

pessoas. Foi satisfatória a 

cobertura da mídia. Inaugurou-

se, no Cemitério São Luis, a 

Praça da Paz, reivindicada pelo 

FDV há alguns anos. 

Mídia Mídia 

Realização 

de 

Caminhada 

8ª Caminhada Pela 

Vida e pela Paz 

8.000 pessoas. População 

Cemitério Jardim São 

Luis 

Equipamento 

Público 

10.11.2003 

O FDV envia carta de repúdio a 

toda e qualquer forma de 

violência e tentativa de 

desestabilização do Estado de 

Direto que se configura nos 

ataques à Polícia Militar, Polícia 

Civil e Guarda Civil 

Metropolitana. 

* * 

Envio de 

carta de 

repúdio 

Repudio a toda e 

qualquer forma de 

violência e tentativa 

de desestabilização 

do Estado de Direto 

que se configura nos 

ataques à Polícia 

Militar, Polícia Civil 

e Guarda Civil 

Metropolitana. 

05.03.2004 

O Secretário Municipal de 

Segurança Pública, durante a 

Plenária, reflete com o FDV 

sobre as dificuldades da 

instalação da Comissão Civil 

Pública na subprefeitura de M' 

Boi Mirim. Conclui-se que o. 

FDV já tem o papel de 

interlocução da população com 

os poderes públicos, tal que a 

comissão não seria necessária 

na região. 

Secretária Municipal 

de Segurança Pública 
Setor Público 

Realização 

de plenária 

As dificuldades da 

instalação da 

Comissão Civil 

Pública na 

subprefeitura de M' 

Boi Mirim. Conclui-

se que o. FDV já 

tem o papel de 

interlocução da 

população com os 

poderes públicos, tal 

que a comissão não 

seria necessária na 

região. 

 

19.03.2004 

Encontro com parlamentares da 

Câmara Municipal e da 

Assembléia Legislativa sobre a 

possibilidade de uma legislação 

sobre um Cadastro Único On 

Line de acesso à Educação. 

Todos os membros das 

comissões de Educação das 

duas casas foram convidados. 

Participaram dois deputados 

estaduais. 

Parlamentares Figuras Públicas 

Encontro 

com 

parlamentar

es 

Legislação sobre um 

Cadastro Único On 

Line de acesso à 

Educação. 

02.04.2004 

Encontro com o Secretário 

Municipal de Saúde para tratar 

de questões pendentes da 

administração municipal: 

construção do Hospital M' Boi 

Mirim, Pronto Atendimento do 

Jardim Ângela, Saúde Mental e 

proplemas do Hospital Campo 

Limpo. Propõe-se retomar o 

Grupo bi-partite: governo e 

sociedade civil, que não se 

articulou por obstáculos por 

parte do governo. 

Secretária Municipal 

de Saúde 
Setor Público 

Encontro 

com 

Secretário 

Municipal 

de Saúde 

Questões pendentes 

da administração 

municipal: 

construção do 

Hospital M' Boi 

Mirim, Pronto 

Atendimento do 

Jardim Ângela, 

Saúde Mental e 

proplemas do 

Hospital Campo 

Limpo. 

28.04 a 

1.0.05.2004 

Acontece o I Fórum Social Sul- 

São Paulo na região do Jardim 

Ângela, com painéis, debates e 

oficinas com ampla participação 

das entidades do FDV. 

Entidades Entidades 
Realização 

de Fórum 
I Fórum Social Sul 
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07.05.2004 

Encontro com o Sub-Prefeito de 

M' Boi Mirim com breve 

apresentação do histórico do 

FDV, abrindo um canal de 

diálogo. 

Sub-Prefeito de M' 

Boi Mirim 

Equipamento 

Público 

Encontro 

com 

Subprefeito 

Breve apresentação 

do histórico do FDV 

04.06.2004 

Na plenária mensal, o tema é o 

Estatuto de Desarmamento, 

questão que está sendo 

trabalhada na região pelo 

CDHEP. 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 

Plenária 

Mensal 

Estatuto de 

Desarmamento 

01.04 a 

07.04.05 

Participação no Seminário Os 

sentidos da democracia e da 

participação, organizado pelo 

Instituto Pólis, focalizando que 

a participação precisa ser 

efetiva, indo para a rua e 

melhorando os instrumentos 

disponíveis. 

Instituto Polis 
Organização Não 

Governamental 

Participaçã

o em 

Seminário 

Os sentidos da 

democracia e da 

participação 

05.07.2004 

Realização do Seminário de 

Educação. Já para a Escola, em 

defesa do Cadastro Único de 

acesso à Educação, dando 

visibilidade para a demanda 

escolar, principalmente a não 

atendida. Foram protocolados, 

dois projetos de lei: um na 

Assembléia Legislativa e outro 

na Câmara Municipal. Houve 

participação de 80 pessoas. 

Assembléia 

Legislativa 
Setor Público 

Realização 

de 

Seminário 

Educação 

31.07.2004 

O jornal Diário de São Paulo 

organiza um debate no CDHEP 

referente às eleições. Convida 

lideranças da região a partir do 

contato com FDV. Saíram duas 

páginas inteiras no dia seguinte 

e houve a presença de 50 

pessoas. 

Jornal Mídia 

Participaçã

o em debate 
Eleições 

Lideranças da região Lideranças 

Centro de Direitos 

Humanos e Educação 

Popular 

Organização Não 

Governamental 

06.08.2004 

Seminário sobre Desarmamento 

com a presença de deputado 

Federal e também presença de 

68 pessoas. Foi lembrado que 

95 a cada 100 crimes são 

cometidos com armas 

clandestinas. 

Deputado federal * 

Realização 

de 

Seminário 

Desarmamento 
68 pessoas População 

03.09.2004 

Durante a Plenária do FDV, 

houve uma conversa com 5 

Promotores de Justiça do 

Tribunal de Júri de Santo 

Amaro, sobre a proposta de 

implantar uma Promotoria 

Comunitária, com diálogo 

permanente entre diversas 

instâncias do Estado e a 

sociedade civil. A idéia é iniciar 

com a questão de homicídios na 

100ª DP do Jardim Herculano e 

depois focar em assuntos 

determinados pela comunidade. 

Promotores Setor Público 
Realização 

de Plenária 

Conversa com 5 

Promotores de 

Justiça do Tribunal 

de Júri de Santo 

Amaro 

22.10.2004 

O Ministério Público do 

Tribunal de Júri de Santo 

Amaro, junto com a Polícia 

Ministério Público 
Setor Público 

Organizaçã

o de 

Reuniões 

Horário comum de 

fechamento destes 

estabelecimentos na Polícia Militar 
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Militar, organizam três reuniões 

com donos de bares e de 

comércio para um diálogo sobre 

o horário comum de fechamento 

destes estabelecimentos na 

região. É um desdobramento da 

reunião do FDV do dia 03/09. 

Donos de bares 

Comércio da 

Região 

com donos 

de bares e 

de 

comércio 

região. 

Comerciantes 

02.11.2004 

Realização da 9ª Caminhada 

pela Vida e pela Paz com 

participação de 5.000 pessoas. 

O tema foi o desarmamento: 

Amar é Desarmar. No 

Cemitério foi instalado um 

posto de entrega de armas. 

Houve boa cobertura boa mídia. 

5 mil pessoas População 

Realização 

de 

Caminhada 

9ª Caminhada pela 

Vida e pela Paz 

05.11.2004 

Representante da Polícia Militar 

apresenta um paronama dos 

crimes de setembro na cidade. 

Houve uma diminuição sensível 

na região do Jardim Ângela. 

Polícia Militar Setor Público 
Apresentaç

ão 

Paronama dos 

crimes de setembro 

na cidade. 

Diminuição sensível 

na região do Jardim 

Ângela. 

26.11.2004 

Reunião extraordinária do FDV 

com promotores de Santo 

Amaro, com ações preparatórias 

para início dos trabalhos da 

promotoria comunitária. 

Promotores Setor Público 

Realização 

de reunião 

extraordiná

ria 

Promotoria 

Comunitária 

* 

9.3 ANEXO B3 – QUADRO 6  

Quadro 6 – Participantes segundo seguimento e área de atuação. 2006 – 2015. 

Ano: 2006 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

Nosso Sonho * * 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Droga 
Setor Público Saude 

Programa de Educação e Defesa Ambiental Recicla 

Ângela 

Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

UBS - Unidade Básica de Saúde Jardim São Luís Setor Público Saúde 

100º Delegacia de Polícia Jardim Herculano Setor Público Segurança 



298 
 

A.B * * 

AIBI * * 

Alfabetização IBEAC - Instituto Brasileiro de Estudos e 

Apoio Comunitário 
3º setor Educação 

Associação Paranapanema 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação Rede Rua 
Sociedade Civil 

Organizada 

População de 

Rua 

Associação Visão e Ação 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Adulto - Jardim 

Ângela 
Setor Público Saúde 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial - Santos Mártires Setor Público Saúde 

Casa M e Criança * * 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor Direitos da Mulher 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

Cebs - Comunidades Eclesiais de Base Diversos Igreja Católica 

Cebs - Comunidades Eclesiais de Base Diversos Igreja Católica 

Cebs - Comunidades Eclesiais de Base Diversos Igreja Católica 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

Centro Maria Mariá - organização sem fins lucrativos, 

coordenada por mulheres e para as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

Chácara Santa Maria 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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CIC - Centro de Integração da Cidadania Setor Público Cidadania 

Cluber da Turma - Serviço Social Bom Jesus 3º setor 
Assistência 

Social 

Comunidade João Batista 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CT - Conselho Tutelar M'Boi Mirim Setor Público 
Criança e 

Adolescente 

CUIDA - Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos 

Filhos de Dependentes Químicos 

Sociedade Civil 

Organizada 

Centro de 

Intervenção 

F.J.S * * 

F.O * * 

Febem - Posto Sul/ Atual Fundação Casa - Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 
Setor Público Adolescente 

Fundação Dixtal 3º Setor Educação 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Instituto Padre Josimo Tavares 
Sociedade Civil 

Organizada 

Criança , 

Adolescente e 

Juventude 

Instituto Rukha 3º Setor 
Trabalho 

Infantil 
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Instituto Sou da Paz 3º Setor 
Direitos 

Humanos 

ISPCV - Instituto São Paulo Contra a Violência 
Sociedade Civil 

Organizada 
Violência 

Jardim Ângela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Caiçara 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Coimbra 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Herculano 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Kagohara 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Nakamura 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Souza 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

M.S.F * * 

M.S.S * * 

Mãos Solidarias * * 

MDM - Movimento de Moradia de São Paulo - 

Piraporinha 

Sociedade Civil 

Organizada 
Habitação 

Moradia * Habitação 

Movimento Moradia Valho Velho 
Sociedade Civil 

Organizada 
Habitação 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Nossa Senhora Aparecida 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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Nossa Senhora da Esperança 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

P.O CDL * * 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Católica 

Pastoral Diversos Igreja Católica 

Pastoral  Universitária D. Campo Limpo Diversos Igreja Católica 

Pastoral Carceraria Diversos Igreja Católica 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

Projovem - SP Setor Público Juventude 

Promotoria de Santo Amaro Setor Público Justiça 

PT M' Boi Mirim Diversos Política 

RAC - Redescobrindo o Adolescente na Comunidade 3º setor Adolescente 

São Francisco de Assis 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

São Marcos 
SociedadeCivil 

Organizada 
* 

SAS - Supervisão de Assistência Socia M' Boi Mirim Setor Público 
Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º setor 
Assistência 

Social 

SOS Represa de Guarapiranga 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

Subprefeitura M' Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Alto do Riviera Setor Público Saúde 
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UBS - Unidade Básica de Saúde - Chácara Santa Maria Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Chácara Santo 

Antônio 
Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Figueira Grande Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Horizonte Azul Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Caiçara Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Coimbra Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Kagohara Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Souza Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Novo Caminho Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Parque do Lago Setor Público Saúde 

UBS UBS - Unidade Básica de Saúde -Jardim Vera 

Cruz 
Setor Público Saúde 

UPM - União Popular das Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacência 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

Ano: 2007 

Atores Seguimento 
Área de 

Atuação 

Alfabetização Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
Educação 

Ilegível * * 

ALESP - Assembleia Legislativa de São Paulo Setor Público * 

Associação de Moradores Parque Novo Santo Amaro 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas - Jardim Ângela 
Setor Público Saúde 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo. 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

FXB do Brasil * * 

Ilegível * * 

Comissão de Cultura M'Boi Mirim 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Secretaria de Justiça Defesa da Cidadania Setor Público Justiça 

CIC - Centro de Integração da Cidadania Jardim São 

Luiz 
Setor Público Cidadania 

CIC - Centro de Integração da Cidadania Cortiço da Vila Setor Público Cidadania 

Pesquisadora - IBCCRIM (Instituto Brasileiro de 

Ciencias criminais) 
3º Setor Academia 

GAEIS - Ministério Público Setor Público * 

ISA - Instituto Socioambiental 3º Setor Meio Ambiente 

Instituto Padre Josimo Tavares 
Sociedade Civil 

Organizada 

Criança , 

Adolescente e 

Juventude 

Assessor Carlos Neder Diversos Política 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3º Setor Academia 

CEAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador - 

Campo Limpo 

Sociedade Civil 

Organizada 

Atendimento ao 

Trabalhador 
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CBT - Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do  

Brasil 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos dos 

trabalhadores 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" Organização Social 
3º Setor Saúde 

Centro Maria Mariá - organização sem fins lucrativos, 

coordenada por mulheres e para as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

Comissão Municipal dos Direitos Humanos 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Conselho Tutelar Setor Público 
Criança e 

Adolescente 

Coordenação de saúde Sul Setor Público Saúde 

EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Oliveira Viana 
Setor Público Educação 

Fundação Dixtal 3º Setor Educação 

Guarda Civil Metropolitana M'Boi Mirim Setor Público Segurança 

Instituto Rukha 3º Setor 
Trabalho 

Infantil 

Instituto Sou da Paz 3º Setor 
Direitos 

Humanos 

Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

MP - Ministério Público Promotoria de júri Setor Público Justiça 

Sem Identificação * * 

NPE - Núcleo de Proteção Especial - São Luis Setor Público 
Assistência 

Social 

Paróquia Santo Eugenio Diversos Igreja Católica 

PJ - Promotoria de Júri - Campo Limpo Setor Público Justiça 
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Promotoria de Santo Amaro Setor Público Justiça 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SOS Represa de Guarapiranga 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

SSBJ - Serviço Social Bom Jesus 3º Setor 
Assistência 

Social 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Voluntário Diversos * 

Voluntário - Artesanato Diversos Artes 

SAS - Supervisão de Assistência Socia M' Boi Mirim Setor Público 
Assistência 

Social 

NEVHAS -Nucleo de Estudos Sobre Violencia e 

Humanização da Assistencia à Saúde 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

SSDC * * 

Ano: 2008 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

Alfabetização Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
Educação 

Associação de Moradores Três Marias 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

ASETESP * * 

Associação de Moradores Paranapanema 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação de Moradores Parque Novo Santo Amaro 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Santos 

Mártires 
Setor Público Saúde 
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CARITAS - Órgão da Igreja Católica Apostólica 

Romana 
Diversos 

Assistência 

Social 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

Centro Maria Mariá - organização sem fins lucrativos, 

coordenada por mulheres e para as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

CMDH - Conselho Municipal de Direitos Humanos 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental e Ações 

Descentralizadas - COPLAN 
Setor Público Meio Ambiente 

CRAF - Central de Recepção de Adultos e Famílias Setor Público 

Recepção de 

Adultos e 

Famílias 

CT - Conselho Tutelar M' Boi Mirim Setor Público 
Criança e 

Adolescente 

Depultada Federal Luiza Erudina Setor Público Política 

Fundação Dixtal 3º Setor Educação 

GCM - Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

GT - Grupo de Trabalho M'Boi M'Boi Mirim 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

Instituto Rukha 3º Setor 
Trabalho 

Infantil 

Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Copacabana 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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Lar Maria Albertina 
Sociedade Civil 

Organizada 

Assistência 

Social 

Movimento Comunitário Estrela Nova - Campo Limpo 
Sociedade Civil 

Organizada 

Ações 

Socioeducativas 

Integrais 

Ilegível * * 

NPE - Núcleo de Proteção Especial - RAC 

(Redescobrindo o Adolescente na Comunidade) 
Setor Público 

Assistência 

Social 

NPE - Núcleo de Proteção Especial - São Luis Setor Público 
Assistência 

Social 

NGD Sul - Núcleo de Gestão Descentralizada Setor Público Meio Ambiente 

Organização Social Bom Jesus - NPE - Núcleo de 

Proteção Especial - Capão Redondo 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Paróquia Santo Eugênio Diversos Igreja Católica 

Parque Novo Santo Amaro 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo Setor Público 
Administração 

Pública 

Polícia Militar Setor Público Segurança 

Psicologa Diversos Saúde 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Graduação 
3º Setor Academia 

Serviço Social Bom Jejus 3º Setor 
Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SOS Represa de Guarapiranga 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 
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UPM - União Popular das Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacência 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

Verbo Fimes - Produtora * Igreja Católica 

Visão Mundial 3º Setor 
Assistência 

Social 

Ano: 2009 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

A. * * 

ACS - Agente Comunitário de Saúde Setor Público Saúde 

ACS - Agente Comunitário de Saúde - Jardim Coimbra Setor Público Saúde 

ACS - Agente Comunitário de Saúde - Jardim Herculano Setor Público Saúde 

Assessor Palarmentar Setor Público Política 

Assessor Ver. Alfredinho Setor Público Política 

Associação Comunitária Monte Azul 3º Setor Saúde 

Associação Jardim Santa Lucia 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação Rede Rua 
Sociedade Civil 

Organizada 

População de 

Rua 

Associação Santa Cecilia 3º Setor 
Assistência 

Social 

Base Comunitária Setor Público Segurança 

C. * * 
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CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Santos 

Mártires 
Setor Público Saúde 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Droga Adulto 
Setor Público Saúde 

Casa Popular de Cultura Setor Público Cultura 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

CCA - Centro para Criança e Adolescente - Nossa 

Senhora de Fátima 
Setor Público 

Criança e 

Adolescente 

CECCO - Centro de Convivência e Cooperativa 

Guarapiranga 
Setor Público 

Convivência e 

Cooperativa 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" Organização Social 
3º Setor Saúde 

CEJAM - Escola de Saúde 3º Setor Saúde 

CEJAM - UBS Jardim Aracati Setor Público Saúde 

CEJAM - UBS Parque do Lago Setor Público Saúde 

CEJAM - UBS Santa Lucia Setor Público Saúde 

CEJAM - UBS Vila Calu Setor Público Saúde 

Centro Maria Mariá - organização sem fins lucrativos, 

coordenada por mulheres e para as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

Centro Paula Souza Setor Público Academia 

Centro São José/Riviera - Centro de Formação e 

Recreação 
3º Setor 

Formação e 

Recreação 

CEU - Guarapiranga - CEI (Centro de Educação 

Infantil) 
Setor Público Educação 

CJ - Centro para Juventude Riviera Setor Público Juventude 
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Comissão Teotonio Vilela de Direitos Humanos 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Conselho Gestor Unidade Básica de Saúde Jardim 

Capela 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

Conselho Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho Regional 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Coodernadoria Regional de Saúde Sul Setor Público Saúde 

CPS - Centro de Atenção Psicossocia Álcool e Droga Setor Público Saúde 

Diretoria Regional de Educação Setor Público Educação 

Educafro Jardim Imbé 3º Setor Educação 

EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil Professora 

Norina Teixeira 
Setor Público Educação 

F.A.J * * 

Fórum Permanente de Educação 
Sociedade Civil 

Organizada 
Educação 

GCM - Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

Grupo Unidos Pela Esperança 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

Ilegível * * 

Inspetora GCM - Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

Instituto Padre Josimo Tavares 
Sociedade Civil 

Organizada 

Criança , 

Adolescente e 

Juventude 

Instituto Rukha 3º Setor 
Trabalho 

Infantil 
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Instituto Sou da Paz 3º Setor 
Direitos 

Humanos 

J.V. * * 

Jardim Bananal 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Jardim das Flores 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

M.L.S. * * 

MDM - Movimento de Moradia de São paulo 
Sociedade Civil 

Organizada 
Moradia 

NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial Setror Público 
Assistência 

Social 

NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial -  

Jardim Ângela I 
Setor Público 

Assistência 

Social 

NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial -  

Jardim Ângela II 
Setor Público 

Assistência 

Social 

NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial São 

Luiz 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Núcleo de pesquisa pública Setor Público Academia 

P.A.S. * * 

PAC - Santos Mártires * * 

Parque Novo Santo Amaro 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

PDA - Programa de Desenvolvimento de Área - 

SAMPA SUL 
3º Setor 

Assistencia 

Social 

PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo Setor Público 
Administração 

Pública 
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R.M. * * 

RAC - Redescobrindo o Adolescente na comunidade 3º Setor 
Assistência 

Social 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 

RECID - RJ Educação Cidadã 
Educação 

Cidadã 

Secretaria do Desenvolvimento Setor Público 
Administração 

Pública 

Secretaria municipal de saúde Setor Público Saúde 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

Sem Identificação * * 

Serviço Social Bom Jesus - Clube da Turma 3º Setor 
Assistência 

Social 

SH * * 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Subprefeitura de M'Boi Mirim - Gabinete Setor Público 
Administração 

Pública 

Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim Setor Público Saúde 

SVMA - Secretária do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Alto do Riviera Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Cidade Ipava Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Aracati Setor Público Saúde 
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UBS - Unidade Básica de Saúde - Caiçara Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Thomas Setor Público Saúde 

UBS Unidade Básica de Saúde - Jardim Capela Setor Público Saúde 

UPM - União Popular das Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacência 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

Ano: 2010 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

A BANCA - Produtora Cultural Social 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

CEI Centro de Educação Infantil - Centro Santos Dias Setor Público Educação 

Programa de Educação e Defesa Ambiental Ângela de 

Cara Limpa 

Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

Abrigo Raio de Sol 3º Setor 
Assistência 

Social 

ACAT - Brasil -  Ação dos Cristãos pela Abolição da 

Tortura 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Articulador do vereador Policeneto Diversos Política 

Assesseor Depultado Federal Berzoimi Diversos Política 

Assessor Parlamentar Diversos Política 

Assessor Vereador Alfredo Diversos Política 

Associação Comunitária Cantinho Sertanejo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação de Moradores Jardim Arizona 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação de Moradores Vila do Sol 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 



314 
 

Base Comunitária Jardim Ângela Setor Público Segurança 

CAMP - Sociedade Santos Mártires * * 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Setor Público Saúde 

CARITAS Diocese de Campo Limpo - Órgão da Igreja 

Católica Apostólica Romana 
Diversos 

Assistência 

Social 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEAPG/FGV - Centro de Estudos em Administração 

Pública e Governo Fundação Getulio Vargas 
3º Setor Academia 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" Organização Social 
3º Setor Saúde 

Centro Maria Mariá - organização sem fins lucrativos, 

coordenada por mulheres e para as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

Chácara Bananal 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CIEJA/CL - Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos Campo Limpo 
Setor Público Educação 

CMM * * 

Conselho M' Boi Mirim 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social M' 

Boi Mirim 
Setor Público 

Assistência 

Social 

EMEI- Escola Municipal de Ensino Infantil Professora 

Norina Teixeira 
Setor Público Educação 

ENFANCE * * 
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FGV - Fundação Getulio Vargas 3º Setor Academia 

FGV/EAESP - Fundação Getulio Vargas Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 
3º Setor Academia 

Fórum do Centro de São Paulo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Fórum Social Cidade Ademar 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

FPCH * * 

Frente M' Boi 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo 

ao Adolescente - Vila Maria 
Setor Público Adolescente 

GAI * * 

GCM - Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

Grupo Articulador Aracati - Cidade Ipava 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Grupo Unidos Pela Esperança 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

GT - Grupo de Trabalho Educação 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

I.B.A.M.C Instituto Beneficiente Ambientalista das 

Mulheres e Crianças 
* Meio Ambiente 

Ilegível * * 

Ilegível * * 

Instituto Rukha 3º Setor 
Trabalho 

Infantil 

Instituto Sou da Paz 3º Setor 
Direitos 

Humanos 
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Instituto Verbo Divino * Educação 

IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

Jardim Capela 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

MDM - Movimento de Moradia de São paulo 
Sociedade Civil 

Organizada 
Moradia 

Ministério Público Setor Público Justiça 

Movimento Nossa São Paulo 
Sociedade Civil 

Organizada 

Mobilização 

Social 

MPSP- Ministério Público de São Paulo Promotoria 

Comunitária 
Setor Público Justiça 

MSE - Medida Socioeducativa - Jardim Ângela 1 Setor Público 
Assistência 

Social 

Ninho da Esperança 3º Setor 
Pessoas com 

Deficiência 

NOPE Ângela I - Caritas * * 

NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial -  

Jardim Ângela II RAC 
Setor Público 

Assistência 

Social 

NPPE NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial 

- RAC 
Setor Público 

Assistência 

Social 

NPPE NPPE - Núcleo de Proteção Psicossocial Especial 

Jardim São Luis 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Organização Social Bom Jesus 3º Setor 
Assistência 

Social 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Católica 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

Policineto vereador Setor Público Política 

POP - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social para População em Situação de Rua 
Setor Público 

Assistência 

Social 
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Projeto Ambiental * Meio Ambiente 

Projeto Anchieta 
Sociedade Civil 

Organizada 

Assistência 

Social 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 

Representante Sociedade civil 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

RF * * 

SENAC SP - Centro Universitário Senac Setor Privado Academia 

SESC SP - Serviço Social do Comércio * Academia 

SMADS- Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (Espaço) 
Setor Público 

Assistência e 

Desenvolviment

o Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SOS Represa de Guarapiranga 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

Subprefeitura M' Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Subprefeitura M' Boi Mirim - Gabinete Setor Público 
Administração 

Pública 

Supervisão De Cultura M' Boi Diversos Cultura 

SVMA - Secretária do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Chácara Bananal Setor Público Saúde 

UBS - Unidade Básica de Saúde Chácara Santana Setor Público Saúde 

Universidade do Texas Setor Público 
Academia 

Internacional 

UPM - União Popular das Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacência 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 
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USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Visão Mundial 3º Setor 
Assistência 

Social 

Ano: 2011 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

1º CIA do 37º BPM/M Batalhão da Polícia Militar Setor Público Segurança 

Assembleia Meio Ambiente 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

Associação Moradores do Jardim Arizona 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Bananal 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Base Comunitária Jardim Ângela Setor Público Segurança 

Campanha da Fraternidade Diversos Igreja Católica 

CAMP - Sociedade Santos Mártires 3º Setor * 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas 
Setor Público Saúde 

Caritas Diocese de Campo Limpo Diversos Igreja Católica 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" Organização Social 
3º Setor Saúde 

Centro Maria Mariá - Coordenada por mulheres e para 

as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

CONDEPE - Conselho Estadual de  Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana 
Setor Público 

Direitos 

Humanos 
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Coselheira 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselheira Meio Ambiente 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

Coordenadoria de Gestão Municipal de Bibliotecas Setor Público Bibliotecas 

Coordenadoria do Sistema Municipal de Cultura Setor Público Cultura 

Defesa Civil Subprefeitura de Campo Limpo Setor Público 
Administração 

Pública 

EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil - Professora 

Norina Teixeira 
Setor Público Educação 

Escola Governo Setor Público Educação 

Fórum Cidadania 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cidadania 

Fórum de Cultura 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Ilegível * * 

Gab. Geraldo Cruz * * 

Govv - Coopermusp - Cooperativa de Músicos de 

Periferia 

Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Grupo Unidos Pela Esperança 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

Ilegível * * 

Instituto Herdeiros do Futuro - São Luís 3º Setor 
Assistência 

Social 

Instituto Rukha 3º Setor Trabalho infantil 
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IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

ISPCV - Instituto São Paulo Contra a Violência 
Sociedade Civil 

Organizada 
Violência 

Luta Popular 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

MSE - Medida Socioeducativa Capão Setor Público 
Assistência 

Social 

Ministério Público Setor Público Justiça 

MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Morador Local 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

MSE-MA Medida Socioeducativa em Meio Aberto 

Jardim Ângela I 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Ilegível * * 

NPJ - Núcleo de Proteção Jurídico e Social e Apoio 

Psicológico 
Setor Público 

Assistência 

Social 

ONG - Oganização não governamental DEFENDA - SE 3º Setor Cidadania 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo Diversos Igreja Católica 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Católica 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

PDA - Programa de Desenvolvimento de Área - 

SAMPA SUL 
3º Setor 

Assistência 

Social 

Polícia Militar Setor Público Segurança 

Projeto Tecendo Nossa História * * 

Promotoria Comunitaria 
Sociedade Civil 

Organizada 
Justiça 
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PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3º Setor Academia 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 

Organização Social Bom Jesus - MSE/MA - Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Ilegível * * 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas Setor Público Saúde 

SOS Represa de Guarapiranga 
Sociedade Civil 

Organizada 
Meio Ambiente 

SPJ - Serviço de Proteção Jurídica - Jardim Ângela Setor Público Justiça 

SPMB - Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

SVMA - Secretária do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

UPM - União Popular de Mulheres 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

Unisa - Universidade de santo Amaro Setor Privado Academia 

Uniítalo - Centro Universitário Ítalo -Brasileiro Setor Privado Academia 

Universidade Presbiteriana Marckenzie- Arquitetura 3º Setor Academia 

USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Ano: 2012 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

Abrigo Raio de Sol 3º Setor 
Assistência 

Social 
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Psicóloga Diversos Saúde 

Aluna Uniararas Diversos Academia 

Base Comunitária Setor Público Segurança 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

I M' Boi Mirim 
Setor Público Saúde 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

III M' Boi Mirim 
Setor Público Saúde 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas 
Setor Público Saúde 

CARÍTAS - Órgão da Igreja Católica Apostólica 

Romana 
Diversos Igreja Cátolica 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

II Adulto M' Boi Mirim 
Setor Público Saúde 

CCA - Centro para Crianças e Adolescentes São José - 

Nakamura 
Setor Público 

Criança e 

Adolescente 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CDL * * 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" 
3º Setor Saúde 

Centro Maria Mariá - Coordenada por mulheres e para 

as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

CICAF - Congregação das Irmãs Catequistas 

Franciscanas 
Diversos Igreja Cátolica 

CICAP - Centro de Iniciação e Capacitação Profissional Setor Público 
Assistência 

Social 

CIEJA - CL - Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos - Campo Limpo 
Setor Público Educação 

CNDH - Comissão Nacional de Direitos Humanos Setor Público 
Direitos 

Humanos 

Comitê Contra Genocídio Juventude Negra e Pobre 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 
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Comunidade 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Comunidade do Idoso Grupo Articulador 
Sociedade Civil 

Organizada 
Idoso 

Conselheira 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselheira M'Boi 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho Gestor 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho Santos Mártires 3º Setor * 

Coselheira Representante 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CRESCI/SP 2ª Região - Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis 

Sociedade Civil 

Organizada 
Corretores 

Defesa Civil SPCL - São Paulo Campo Limpo Setor Público * 

DGD Sul 1 - Divisão da Gestão Descentralizada Sul I Setor Público Meio Ambiente 

Do Povo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

DRE-CL - Diretoria Regional de Educação - Campo 

Limpo 
Setor Público Educação 

EMEF Escola Municipal de Ensino Fundamental Bel 

Mario Moura 
Setor Público Educação 

EMEI- Escola Municipal de Ensino Infantil Professora 

Norina Teixeira 
Setor Público Educação 

Escola Biodenza * Dança 

Escola de Cidadania * Cidadania 

Estudante Serviço Social Diversos Academia 

Fórum Cidade Ademar 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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Govv - Coopermusp - Cooperativa de Músicos de 

Periferia 

Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Grupo Articulador Aracati - Cidade Ipava 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha - Campo 

Limpo 
Setor Público Saúde 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

IBMAC * * 

Ilegivel * * 

Ilegivel * * 

Instituto Padre Josino 
Sociedade Civil 

Organizada 

Criança , 

Adolescente e 

Juventude 

Instituto Herdeiros do Futuro 3º Setor 
Assistência 

Social 

Instituto Rukha 3º Setor Trabalho infantil 

IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

IPJ - Instituto Paulista de Juventude - Assembleia 3º Setor Juventude 

IVPI * * 

Mestrado/USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Ministério Público Setor Público * 

Moradora * * 

Movimento Pro - Transporte 
Sociedade Civil 

Organizada 
Mobilidade 

MSE - Medida Socioeducativa  - RAC - Redescobrindo 

o Adolescente na Comunidade 
Setor Público 

Assistência 

Social 
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MSE - Medida Socioeducativa Jardim Ângela I Setor Público 
Assistência 

Social 

MSE Medida Socioeducativa - Capão Redondo Setor Público 
Assistência 

Social 

MSE -Medida Socioeducativa - Santo Amaro Setor Público 
Assistência 

Social 

NEVHAS -Nucleo de Estudos Sobre Violencia e 

Humanização da Assistencia à Saúde 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

NPJ - Núcleo de Proteção Jurídico e Social e Apoio 

Psicológico 
Setor Público 

Assistencia 

Social 

Núcleo de Estudo da Violência - USP Setor Público Academia 

Oganização Social Bom Jesus - Capão Redondo I 3º Setor 
Assistência 

Social 

Okupa Sampa * * 

Organização Social Bom Jesus 3º Setor 
Assistência 

Social 

Ouvidoria CONDEPE - Conselho Estadual de  Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana 
Setor Público 

Direitos 

Humanos 

Paróquia Santos Dias Diversos Igreja Cátolica 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Cátolica 

Parque Jardim Herculano Setor Público Recreação 

Pastoral da Sobriedade Diversos Igreja Cátolica 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Cátolica 

Polícia Militar Setor Público Segurança 

PT - Partido dos Trabalhadores M'Boi Mirim Diversos Política 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 
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SAEC - Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim 

Copacabana 

Sociedade Civil 

Organizada 
Moradores 

SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional - Lar 

Batista Casa I 
Setor Público 

Assistencia 

Social 

SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional M'Boi 

Mirim 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Santa Margarida 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

SASF - Serviço de Assistência Social à Familias - 

Ângela II 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SASF I - Serviço de Assistência Social à Familias - Vera 

Cruz Bom Jejus 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Secretaria do Verde e de Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

SMSE - MA  - Serviço de Medida Socioeducativa em 

Meio Aberto Ângela I 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SMSE - MA - Serviço de Medida Socioeducativa em 

Meio Aberto - Capão I 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SMSE - Serviço de Medida Socioeducativa Capão 

Redondo II 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires SASF III - Serviço de 

Assistência Social à Familias 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim Setor Público Saúde 

SVMA - Secretária do Verde e Meio Ambiente Setor Público Meio Ambiente 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Capela Setor Público Saúde 

UNIFESP - Universidade  Federal de São Paulo Setor Público Academia 

Uniítalo - Centro Universitário Ítalo -Brasileiro Setor Privado Academia 
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Uninove - Universidade Nove de Julho Setor Privado Academia 

UPM - União Popular de Mulher 
Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Vila das Belesas 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Ano: 2013 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

A BANCA - Produtora Cultural Social 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

ALESP - Assembleia Legislativa de São Paulo Setor Público * 

Assessor Palarmentar Diversos Política 

Associação do Jardim Vera Cruz 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação Unidas São Manoel 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Base Comunitária Setor Público Segurança 

Bloco do Beco 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

CAPS - Centro de Atenção Psicosocial - Infantil M' Boi 

Mirim 
Setor Público Saúde 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas 
Setor Público Saúde 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

Catequista Franciscana Diversos Igreja Católica 

CCA - Centro para Criança e Adolescente Nossa 

Senhora de Fátima 
Setor Público 

Criança e 

Adolescente 
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CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEAPG/FGV - Centro de Estudos em Administração 

Pública e Governo Fundação Getulio Vargas 
3º Setor Academia 

CEI - Centro de Educação Infantil Instituto Verbo 

Divino 
Setor Público Educação 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" 
3º Setor Saúde 

Centro Maria Mariá - Coordenada por mulheres e para 

as mulheres 
3º Setor 

Direitos da 

Mulher 

CJ Centro para Juventude - SAEC (Sociedade Amiga e 

Esportiva do Jardim Copacabana) 
Setor Público Juventude 

Comuda * * 

Conselheira 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselheiro Gestor 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho AMA - Ambulatorio Médico de 

Especialidades - Jardim Capela 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

Conselho da UBS - Unidade Básica de Saúde 
Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

Conselho de Saúde UBS - Unidade Basica de Saúde - 

Capela 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - 

M'Boi Mirim 
Setor Público 

Assistência 

Social 

DGD Sul 1 - Divisão da Gestão Descentralizada Sul I Setor Público Meio Ambiente 

DRE-CL - Diretoria Regional de Educação - Campo 

Limpo 
Setor Público Educação 

Editora Capão Redondo Diversos * 

EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil - Chácara 

Sonho Azul 
Setor Público Educação 

EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil Mario 

Moura 
Setor Público Educação 
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Escola de Cidadania 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cidadania 

Faculdade de Direito USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Federação Israelita -  Coordenação da Comunidade 

Judaíca 

Sociedade Civil 

Organizada 
* 

FGV - Fundação Getulio Vargas 3º Setor Academia 

GCMI - Grande Conselho Municipal do Idoso 
Sociedade Civil 

Organizada 
Idoso 

GREA/USP - Programa do Grupo Interdisciplinar de 

estudos de Álcool e Drogas 
Setor Público Academia 

Grupo Aracati Idoso 
Sociedade Civil 

Organizada 
Idoso 

Grupo Articulador Aracati - Cidade Ipava 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Grupo Fé e Luz 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

IDMAMU Alto do Riviera * * 

Instituto Herdeiros do Futuro 3º Setor 
Assistência 

Social 

IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

IPJ - Instituto Paulista de Juventude - Assembleia 
Sociedade Civil 

Organizada 
Juventude 

Juventude Viva - Plano de Ações de Prevenção Setor Público Juventude 

Macaubira Cultural * Cultura 

Margens Clínicas da Memória 
Sociedade Civil 

Organizada 
Violência 

Morador Diversos * 
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Movimento Popular - Saúde 
Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

MSE - Ângela I - Medida Socioeducativa Setor Público 
Assistência 

Social 

MSE - I - Medida Sócioeducativa - Capão 

Redondo/Social Bom Jesus 
Setor Público 

Assistência 

Social 

MSE Ângela I - Medida Socioeducativa Setorr Público 
Assistência 

Social 

* * * 

NPJ Jardim Ângela - Núcleo de Proteção Jurídico Social 

e Apoio Psicológico 
Setor Público Segurança 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Católica 

Pastoral Operaria Diversos Igreja Católica 

Paulistanos Pela Paz - movimento 
Sociedade Civil 

Organizada 
Paz 

PDA - Programa de Desenvolvimento de Área - 

SAMPA SUL 
3º Setor 

Assistência 

Social 

Pesquisadora Diversos Academia 

PJ - Promotoria de Júri - Santo Amaro Setor Público Justiça 

Polícia Militar Setor Público Segurança 

Programa Jovens Urbanos 3º Setor Juventude 

Promotoria Comunitária 
Sociedade Civil 

Organizada 
Justiça 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3º Setor Academia 

RAC - Redescobrindo o Adolescente na comunidade 3º Setor 
Assistência 

Social 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 
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Rede 2 outono * * 

Representante Sociedade Civil 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Santa Cecilia SASF - Serviço de Assistencia Social à 

Família - Vila Andrade 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SASF - Serviço de Assistência á Família - Ângela II 

Social Bom Jesus 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SASF - Serviço de Assistência á Família Ângela IV Setor Público 
Assistência 

Social 

SASF São Luis II Serviço de Assistência à Familiar Setor Público 
Assistência 

Social 

Sec. Pa. Mulheres - Prefeitura de São Paulo Setor Público 
Direitos da 

Mulher 

Secretaria Pública - Secretaria de Segurança Pública de 

SP 
Setorr Público Segurança 

Secrtaria Nacional de Segurança Pública Setorr Público Segurança 

* * * 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Setor Privado Academia 

Serviço Social Bom Jesus 3º Setor 
Assistência 

Social 

SMPM - Secretária Municipal da Polícia Militar Setor Público Segurança 

SMSE - Serviço de Medida Sócioeducativa I Capão Setor Público 
Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SPMB - Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Subprefeitura M'Boi Mirim Assessoria de Impresa Setor Público 
Assessoria de 

Imprensa 
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Supervisão Técnica de Saúde Setor Público Saúde 

Trabalho Popular 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Tutorial Inter Religioso Diversos Religião 

UAB - Universidade Aberta do Brasil Setor Público Academia 

UBS (Unidade Básica de Saúde) São Bento Setor Público Saúde 

UNIFESP/Guarulhos - Universidade Federal de São 

Paulo 
Setor público Academia 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo Setor Público Academia 

Ano: 2014 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

A BANCA - Produtora Cultural Social 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

A Ponte * * 

ACB - Associação Comunidade de Bairro - Jardim 

Capela 

Sociedade Civil 

Organizada 
* 

ALESP - Assembleia Legislativa de São Paulo Setor Público * 

Associação Comunitária Monte Azul 3º Setor Saúde 

Associação de Moradores Jardim Tancredo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação de Moradores Três Maria 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Associação Juacris - Associação Beneficiente do Jardim 

Rosana 

Sociedade Civil 

Organizada 

Assistência 

Social 

Base Comunitária Jardim Ãngela Setor Público Segurança 
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Bloco do Beco 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

CAPS - Centro de Atenção Psicosocial - Infantil M' Boi 

Mirim 
Setor Público Saúde 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas 
Setor Público Saúde 

CARÍTAS - Órgão da Igreja Católica Apostólica 

Romana 
Diversos 

Assistência 

Social 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

Catequista Diversos Igreja Católica 

Catequista Franciscana - Congregação das Irmãs 

Catequistas Franciscana 
Diversos Igreja Católica 

CCA - Centro para Crianças e Adolescentes São José Setor Público 
Assistência 

Social 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 
3º Setor 

Diretos da 

Criança e do 

Adolescente 

CEI - Centro de Educação Infantil Jardim Fujihara Setor Público Educação 

CEI - Centro de Educação Infantil Luar do Sertão Setor Público Educação 

CEI - Centro de Educação Infantil Santa Ana Setor Público Educação 

CEI - Centro de Educação Infantil Santo Dias Setor Público Educação 

CEI - Centro de educação Infantil Verbo Divino Setor Público Educação 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" 
3º Setor Saúde 

CEU - Centro de Educação Unificada Casa Blanca Setor Público Educação 
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CIA de Artes Decálogo JALC 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Cidadania Ativa 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cidadania 

CJ - Centro para Juventude Capela Setor Público Juventude 

CJ - Centro para Juventude Kagohara Setor Público Juventude 

Comunidade 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselheira 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho AMA - Ambulatorio Médico de 

Especialidades 

Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

Conselho Participativo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Coordenação CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas 

"Dr. João Amorim" 
3º Setor Saúde 

CRÊ-SER -Organização não Governamental 3º Setor 
Assistência 

Social 

Cursinho Kolping - Instituição Religiosa Diversos Educação 

Cursinho Pré-Vestibular 25 3º Setor Educação 

DRE/CL - Diretoria Regional de Educação - Campo 

Limpo 
Setor Público Educação 

EC Santos Dias * * 

Educação Social * Educação 

Govv - Coopermusp - Cooperativa de Músicos de 

Periferia 

Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Escola da Cidadania 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cidadania 

Fé e Luz 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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FGV - Fundação Getulio Vargas 3º Setor Academia 

Fórum da Saúde 
Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

GCM - Guarda Civil Metropolitana Setor Público Segurança 

GCMI - Grande Conselho Municipal do Idoso 
Sociedade Civil 

Organizada 
Idoso 

Grupo Articulador Aracati - Cidade Ipava 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M'Boi Mirim Setor Público Saúde 

Instituto Actos 3º Setor * 

Instituto Herdeiros do Futuro 3º Setor 
Assistência 

Social 

IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

IPJ - Instituto Paulista de Juventude - Assembleia 3º Setor Juventude 

Jardim Vera Cruz 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Juventude 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Juventude Viva - Plano de Ações de Prevenção Setor Público Juventude 

Líder Comunitário * * 

Ministério Público Setor Público Justiça 

Morador da região 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

MSE - MA Medida Socioeducativa em Meio Aberto - 

Capão Redondo I 
Setor Público 

Assistência 

Social 

MSE - Medida Socioeducativa - Predeira/Organização 

Social Bom Jesus 
Setor Público 

Assistência 

Social 
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MSE - Medida Socioeducativa - Vila Andrade Setor Público 
Assistência 

Social 

* * Academia 

Paris 8 - Université Diversos 
Academia 

Internacional 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Católica 

Parque Santa Luzia Vila - Calu Setor Público Recreação 

PDA - Programa de Desenvolvimento de Área - 

SAMPA SUL 
3º Setor 

Assistência 

Social 

PMSP/SPMB - Prefeitura Municipal de São Paulo - 

Subprefeitura de M'Boi Mirim 
Setor Público 

Administração 

Pública 

Polìcia Militar Setor  Público Segurança 

Professora Diversos Educação 

Programa Jovens Urbanos 
Sociedade Civil 

Organizada 
Juventude 

Projeto Praticas Integrativas 
Sociedade Civil 

Organizada 
Saúde 

Projeto Semear o Bem 
Sociedade Civil 

Organizada 
Vida Saudável 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3º Setor Academia 

RECID - Rede De Educação Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 

Educação 

Cidadã 

Santa Cecilia SASF - Serviço de Assistência Social à 

Família - Vila Andrade 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SASF - Serviço de Assistência á Família - Ângela II 

Social Bom Jesus 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SASF - Serviço de Assistência á Família - Associação 

Santa Cecilia 
Setor Público 

Assistência 

Social 

* * * 
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Organização Social Bom Jesus 3º Setor 
Assistência 

Social 

Sindicato 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Site: myfuncity Rede social de avaliação dos Serviços 

Públicos 
* 

Avaliar Serviços 

Públicos 

SMSE/MA - Serviço de Medida Sócioeducativa em 

Meio Aberto 
Setor Público 

Assistência 

Social 

SMSE/MA - Serviço de Medida Socioeducativa Meio 

aberto Angela I 
Setor  Público 

Assistência 

Social 

SMSE/MA - Serviço de Medida Sócioeducativa em 

Meio Aberto Capão II 

Setor Público 

Serviço 

Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SPVV - Serviço de Proteção Social às Crianças e 

Adolescentes Vítimas de Violência 
Setor Público 

Criança, 

Adolescencia e 

Violência 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público 
Administração 

Pública 

Subprefeitura de M'Boi Mirim Planejamento Setor Público Planejamento 

Supervisora Cultura Setor Público Cultura 

UAB - Universidade Aberta do Brasil Setor Público Academia 

UBS - Unidade Básica de Saúde - Capela Setor Público Saúde 

USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Ano: 2015 

Participantes Seguimento 
Área de 

Atuação 

   

Associação de Moradores Jardim Tancredo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 
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UBS - Unidade Básica de Saúde - Santa Lucia Setor Público Saúde 

APJN * * 

Assessor vereador Eliseu Gabril Diversos Política 

Associação Comunitária Monte Azul 3º Setor Saúde 

Associação Santa Cecilia - SASF - Serviço de 

Assistência Social à Família 
Setor Público 

Assistência 

Social 

Banco Comunitário União Sampaio Projeto Social sem 

fins lucrativos da UPM (União Popular das Mulheres de 

Campo Limpo) 

Organização Civil 

Organizada 
Economia 

Base Comunitária Setor Público Segurança 

Bloco do Beco 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

C.E.D.H. - Centro de Educação em Direitos Humanos Setor Público 

Educação em 

Direitos 

Humanos 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

- Infantil M' Boi Mirim 
Setor Público Saúde 

Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher 3º Setor 
Direitos da 

Mulher 

CCA - Centro para Crianças e Adolescentes - Riviera Setor Público 
Crianças e 

Adolescentes 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação 

Popular/Unidade Campo Limpo 
3º Setor 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular 

CEAPG/FGV - Centro de Estudos em Administração 

Pública e Governo Fundação Getulio Vargas 
3º Setor Academia 

CEI - Centro de Educação Infantil Santa Ana Setor Público 
Educação 

Infantil 

CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João 

Amorim" Organização Social 
3º Setor Saúde 

CEU - Centro de Educação Unificado - Vila do Sol Setor Público Educação 
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CIA de Artes Decálogo JALC 
Sociedade Civil 

Organizada 
Cultura 

Cidadã 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CJ - Centro para Juventude - Kagohara Setor Público Juventude 

CJ - Centro para Juventude - Riviera Setor Público Juventude 

Coletivo Junta 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Coletivo Político Quem 
Sociedade Civil 

Organizada 
Política 

Comitê Sociedade Civil Juventude e Resistência 
Sociedade Civil 

Organizada 
Juventude 

Comitê Sociedade Civil Juventude e Resistência 
Sociedade Civil 

Organizada 
Juventude 

Comunidade 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselheira Gestor 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Conselho Participativo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

CPM * * 

Cursinho - CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) 3º Setor Educação 

CVDMM - Comissão da Verdade da Democracia "Mães 

de Maio" 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Denfensoria Pública Setor Público Justiça 

EMEI - Escola Municipal de Ensino Infantil - Chacára 

Sonho Azul 
Setor Público Educação 

Escola Estadual José Raul Poletto Setor Público Educação 

Estudande de Gestão Empresarial Diversos Academia 
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Estudante Diversos * 

FGV - Fundação Getulio Vargas 3º Setor Academia 

Franciscanas Jardim Capela - Congregação das Irmãs 

Catequistas Franciscana 
Diversos Igreja Catolica 

GAI * * 

GCMI - Grande Conselho Municipal do Idoso 
Sociedade Civil 

Organizada 
Idoso 

Grupo Articulador Aracati - Cidade Ipava 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Grupo de trabalho 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Grupo Fé e Luz 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

GT - Grupo de Trabalho Casa Blanca têm foco nas açoes 

intersetoriais 

Organização Civil 

Organizada 
Educação 

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch M' Boi Mirim Setor Público Saúde 

Instituto Ancoguia - Associação sem fins lucrativos 3º Setor Saúde 

Instituto Herdeiros do Futuro 3º Setor 
Assistência 

Social 

IP - Instituto de Psicologia - USP - Universidade de São 

Paulo 
Setor Público Academia 

IVM - Instituto Cidade em Movimento 3º Setor Mobilidade 

Junta de Apoio Mútuo 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Juventude Viva - Plano de Ações de Prevenção Setor Público Juventude 

King's College Londan Setor Público 
Academia 

Internacional 

Lar Maria Albertina 
Sociedade Civil 

Organizada 

Assistência 

Social 
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Líder * * 

Luta Popular 
Sociedade Civil 

Organizada 
* 

Mães de Maio - Movimento Independente  na luta por 

Memória, Verdade e Justiça 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos 

Humanos 

Margens Clínicas da Memória 
Sociedade Civil 

Organizada 
Violência 

Medicina Preventiva - USP - Universidade de São Paulo Setor Público Academia 

Morador * * 

MSE - Medida Socioeducativa - Jardim Ângela 1 Setor Público 
Assistência 

Social 

MSE - Medida Socioeducativa Jardim Capela 1 Setor Público 
Assistência 

Social 

* * * 

NPJ - Núcleo de Proteção Jurídico e Social e Apoio 

Psicológico 
Setor Público Justiça 

Ouvidoria da Defensoria Pública Setor Público Justiça 

Paróquia Santos Mártires Diversos Igreja Catolica 

PDA - Programa de Desenvolvimento de Área - 

SAMPA SUL 
3º Setor 

Assistência 

Social 

PMEC - Professor Mediador Escolar e Comunitário Setor Público Educação 

Prefeitura de São Paulo Coodernadora de Juventude Setor Público Juventude 

Professora Setor Público Educação 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3º Setor Academia 

RAC - Redescobrindo o Adolescente na Comunidade 3º Setor Adolescente 
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Rede Juca - Rede Juventude, Criança e Adolescente 
Sociedade Civil 

Organizada 

Juventude 

Criança e 

Adolescente 

* * * 

SMDHC Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania - Coodernadoria da Juventude 
Setor Público Juventude 

SASF 1 - Serviço de Assistência Social á Família Setor Público 
Assistência 

Social 

Sociedade Santos Mártires 3º Setor 
Assistência 

Social 

SOS Transporte - Organização comunitária sem fins 

lucrativos 

Sociedade Civil 

Organizada 
Mobilidade 

SPMB - Subprefeitura de M'Boi Mirim Setor Público * 

SPVV - Serviço de Proteção Social às Crianças e 

Adolescentes Vítimas de Violência 
Setor Público 

Criança e 

Adolescente 

STS - Supervisão Técnica de Saúde de M Boi Mirim Setor Público Saúde 

UAB - Universidade Aberta do Brasil Setor Pública Academia 

UBSI - Unidade Básica de Saúde Itegrada - Jardim Vera 

Cruz 
Setor Público Saúde 

UFABC - Universidade Federal do ABC Setor Público Academia 

Universidade do Texas Setor Público 
Academia 

Internacional 

UPM - União Popular das Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacência 

Sociedade Civil 

Organizada 

Direitos da 

Mulher 

*Não identificados.   
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9.4 ANEXO B 4 – DIÁRIO DE CAMPO 

 

Diário de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de observações sistemáticas 

referentes a acompanhamento de 

atividades realizadas pelo Fórum em 

Defesa da Vida, para compor material de 

análise de pesquisa 

exploratória.Residente: Ana Paula de 

Lima Santos 

 

Orientação: Mariana Arantes Nasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 
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Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

(Geraldo Vandré, de Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores) 

) 

http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/
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1. Lista de Siglas 

 

 

ACS - Agente Comunitário de Saúde 

AMA - Assistência Médica Ambulatorial  

BCS - Base Comunitária de Segurança 

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 

CECO - Centro de Convivência e Cooperativa 

CDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo 

CEU - Centros Educacionais Unificados 

DA - Distrito Administrativo 

DNA - Ácido desoxirribonucleico 

ESF - Estratégia Saúde da Família 

GCM – Guarda Civil Metropolitana 

FDV - Fórum em Defesa da Vida 

FSS- Fórum Social Sul 

ISA - Instituto Socioambiental  

MP – Ministério Público 

PSF – Programa Saúde da Família 

MS - Ministério da Saúde 

MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos   

MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

NPV - Núcleo de Prevenção à Violência  

ONG - Organização Não Governamental 

OS - Organização Social 

PEC - Proposta de Emenda à Constituição 

PM - Polícia Militar 

PSM – Paróquia Santos Mártires 

SAU - Sistema de Atenção ao Usuário  

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 

SSM - Sociedade Santos Mártires 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/ama/index.php?p=1911
http://www.mtst.org/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI136066-EI1483,00-Proposta+de+Emenda+a+Constituicao+PEC.html
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STS - Supervisão Técnica de Saúde  

SUS - Sistema Único de Saúde 

TCR – Trabalho de Conclusão de Residência 

UBS - Unidade Básica de Saúde 

UBSI - Unidade Básica de Saúde Integral 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/upa-unidade-de-pronto-atendimento/sp
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2. Breve apresentação 

 

 

Este diário de campo possui as observações sistemáticas orientadas por 

roteiro de observação, elaborado previamente à ida da pesquisadora executante a 

campo. As observações foram realizadas durante o acompanhamento das atividades 

organizadas pelo Fórum em Defesa da Vida (FDV) no período de dois de Outubro 

de 2015 a dezoito de Dezembro de 2015.  

Respeitados os preceitos éticos previstos, os nomes dos(as)  participantes 

foram trocados para garantia do anonimato e não exposição dos(as)  mesmos(as). 

Os nomes dos(as) participantes por nomes de bairros, comunidades e ruas, bem 

como, estradas e avenidas que compõe o Distrito Administrativo (DA) do Jardim 

Ângela, conforme exposto no item 3 deste diário de campo. Os nomes 

correspondentes a cada participante foi escolhido aleatoriamente e não está 

vinculado ao local de residência do(a) participante ou qualquer outra característica 

que o(a) associe.  
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3. Caracterização dos participantes 

 

 

O quadro I caracteriza de maneira sucinta os participantes que foram 

destacados durante as observações das atividades. Há a intenção de facilitar a 

leitura ao oferecer um nome fictício, mas também de homenagear os presentes 

indicando o nome de um lugar do território que eles buscam melhorar, assim como 

garantir o anonimato dos mesmos. 

Muitas pessoas participaram das atividades e por representarem em sua 

maioria equipamentos públicos, movimentos sociais, coletivos e outros, às vezes o 

indivíduo que representa uma determinada instituição é substituído por outro, 

devido às agendas locais concorrentes.  
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4. Atividades observadas 

 

 4.1 Primeira atividade 

Data: 02/10/2015                                    

Início: aproximadamente 9h 30 minutos.                               Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Ordinária do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta (as):   

1) VI - Fórum Social Sul (FSS) 

2) 20ª Caminha pela Vida e Pela Paz 

Participantes: participaram desta reunião ordinária conselheiros(as) de saúde (Unidade 

Básica de Saúde (UBS), Hospital M‟ Boi Mirim, Supervisão Técnica de Saúde (STS) 

M‟ Boi Mirim); pároco; trabalhadores(as) de saúde, educação e da Sociedade Santos 

Mártires (SSM); moradores(as); representantes do Hospital M‟ Boi Mirim (Diretor do 

hospital e Coordenado de Pesquisa); representante da Organização Social (OS) atuante 

na região (Supervisora do Sistema de Atenção ao Usuário – SAU e Médico Supervisor 

Técnico); representante da Subprefeitura de M‟ Boi Mirim; estudantes da área da saúde; 

representantes da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar (PM); 

pesquisadores(as) de diferentes instituições (pública e privada);  trabalhadores(as) da 

saúde de equipamentos do território (Unidade Básica de Saúde Integral (UBSI), Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) e UBS); representantes de coletivos e movimentos 

sociais que atuam em diferentes temáticas (juventude, moradia); trabalhadores(as) da 

educação e do Centro de Direitos Humanos (CDHEP).
*
  

                                                           

* Dado o grande número de participantes não foi possível anotar a origem de todos. 

 



351 
 

Organização da atividade: a atividade foi previamente discutida na reunião da 

comissão executiva do FDV e informada através de convite  enviado por e-mail. 

FONTE: FDV, 2015. 

Figura 1 – Convite para reunião ordinária. 

Condução da atividade: o encontro foi aberto pelo senhor Botucatu, o pároco, que 

recebeu as pessoas e os convidou a iniciar a atividade. A lgumas pessoas que atuam na 

comissão executiva do FDV exercem papel de destaque, seja por serem as primeiras a 

iniciarem as falas ou por serem consultadas pelo pároco ou outras pessoas para tirar 

dúvidas.  

Dinâmica do encontro: breve apresentação, discussão de pauta, organização em grupos 

menores para discussão, pausa para café e retorno dos grupos. 

Relato da atividade: Em dois de outubro de 2015 foi realizada uma 

reunião ordinária do FDV, da qual participei, como observadora. A reunião 

aconteceu na sede da Paróquia Santos Mártires (PSM), localizada no DA do Jardim 

Ângela. Ao chegar, notei que muitas pessoas já estavam sentadas em um circulo e 

conversavam entre si (Figura 2). O pároco indicado como figura central na 

existência do FDV cumprimentou a todos e abriu a reunião, saudando a todos e 

justificando sua ausência em encontros anteriores, pois esteve fora por seis 

semanas. Depois, todos os presentes se apresentaram, identificando nome e 

entidade ou espaço de origem, ou seja, a quem estavam representando. A entidade 

de origem das pessoas presentes eram muito diversos, chamando a atenção que 
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alguns ao se apresentarem, mesmo referindo o espaço de atuação que representam, 

quando moradores, acrescentaram essa característica. 

 O novo representante da PM atuante na BCS do Jardim Ângela foi 

apresentado e foi feita menção ao antigo representante que se aposentará. Nessa 

conversa foi ressaltada a interação do FDV ao longo do tempo com a BCS na 

figura de seus representantes, porém, foi destacada a necessidade de melhorias, 

pois as BCSs não abrangem todo o território e é dito por Botucatu, um dos 

participantes, que ainda há muito que fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: as autoras, 2016 

Figura 2. Disposição dos participantes - Reunião Ordinária do FDV (02/10/2015) 

Como informe foi comunicada a vinda do secretário municipal de saúde em 16 

de outubro de 2015 às nove horas, para devolutiva de assuntos tratados em reuniões 

Botucatu 

Aluna de psicologia 
Damaceno  

2 pesquisadores( instituição 

pública e outro privada). Um 

atuante com cultura e o outro com 

vulnerabilidade (jovens) 

Nakamura 

Turquesa  

BCS 
Conselheira de Saúde do 

Hospital M‟ Boi Mirim  

Conselheiro de 

Saúde 
Vaz de Lima  

Moradores da região, 

militantes das questões 

de moradia. 

Remo  

Eu 
Padre  

Educador 

popular 

Bárbara  

Tangará  Ângela 

Visitante  
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anteriores. Foi resgatado que no início do ano ocorreram três reuniões em que a saúde 

foi a pauta principal, que resultou na vinda do secretário municipal de saúde ao FDV; 

com a vinda dele foi pactuado um retorno após seis meses para avaliar a execução das 

propostas que foram feitas no momento anterior. Mesmo com a mudança do secretário 

municipal de saúde, foi mantido o chamado para retorno do atual secretario. Foi 

informado que no dia agendado o atual e antigo secretario estariam juntos. Seguiram-se 

falas que indicam o desejo de que a relação do FDV com as instituições públicas 

ganhem um caráter formal, no sentido de convocar a instituição e não personificar a 

instituição em figuras (pessoas) ganhou destaque.  

Com a vinda do secretario de saúde, no primeiro semestre de 2015, a questão da 

saúde mental ganhou destaque. Foi feita referência ao fechamento de leitos psiquiátricos 

e possível abertura do CAPS III, contudo, foi destacado que apesar de não serem a favor 

de manicômio, sentem que não é adequado o fechamento dos leitos psiquiátricos 

ofertados até o momento, dadas as condições da população do território. Essa fala foi 

proferida por Botucatu, que mencionou a solicitação pelas pessoas para conseguir vaga 

em um equipamento da região que oferece internação. Ele reitera ainda que o 

equipamento que oferece os leitos psiquiátricos, que estão para serem fechados, em 

nada representa a assistência oferecida de antigamente, como a que ocorria no Hospital 

Psiquiátrico do Juqueri. 

Eu vivo implorando vaga na Nossa Senhora do Caminho[...] O CAPS 24 horas 

não é a salvação também. [...]As condições dessa região para mim não comporta uma 

atitude dessas [...] (Botucatu) 

O senhor Remo sugeriu um encontro anterior à vinda do secretário para tratar da 

saúde mental da região, citou a necessidade de quantificar as realidades e dificuldades, 

como, por exemplo, identificar os diagnósticos mais freqüentes de saúde mental. 

Comenta a limitação de tempo de paciente psiquiátrico no hospital, cita que há uma 

questão ideológica, se referindo as internações de pacientes com questões psiquiátricas e 

diz “que não dá para pensar hospital fora da rede”. 

Tangará, profissional de um equipamento de saúde mental cita a mudança de 

legislação e a perda de alguns profissionais (uma fonoaudióloga e dois técnicos de 

enfermagem) no serviço em que atua. Comenta o fato, mostrando preocupação. 
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Ao término dessa temática foi acordada uma reunião em seis de outubro de 2015 

às nove horas na sede da PSM, que contará com a presença de interessados no assunto e 

de representantes da instituição que oferece atualmente as vagas. Essa instituição é 

reconhecida por sua expertise em atuar com saúde mental. 

Após a pauta que tratou sobre a vinda do secretário municipal de saúde, foi 

resgatado um pouco da última reunião, com destaque para a relação atual com o 

Ministério Público (MP), devido à postura adotada por esta instituição em reunião 

anterior. É lembrado que na reunião anterior o MP tinha sido convidado para tratar junto 

com outros convidados (representantes da defensoria pública, educação e coletivo) 

sobre o genocídio da juventude preta, pobre e periférica. Esse convite visava dar 

andamento na possibilidade de realização de um Tribunal Popular sobre a questão, mas 

o MP indicou não ser necessária no momento a realização do tribunal e justificou 

comunicando outras ações que estão sendo tomadas referente à juventude. Essa postura 

foi questionada por algumas pessoas que se pronunciaram e Damaceno questiona sobre 

a manutenção do Tribunal Popular. 

Nesse momento, emergem falas referentes à falta de cobertura de policiamento 

no território, mas também críticas à atuação da polícia.  Ao mesmo tempo em que foi 

dito que a segurança deve ser tratada de forma integral, também foi dito que a polícia é 

o último recurso. O tema da redução da maioridade penal é recorrente no grupo, que se 

posiciona contra. Há fala de que falta vontade política e um questionamento me chama a 

atenção. O representante de um coletivo que milita com causas da juventude, o senhor 

Herculano, diz de sua preocupação quanto a saber identificar quem de fato os está 

apoiando, ou qual a intenção do apoio oferecido. Este questionamento surge em 

decorrência da posição adotada pelo MP, em reunião anterior. 

 [...] Quem são os que estão do nosso lado? [...] (Herculano) 

Uma trabalhadora da SSM, a senhora Ângela, enfatiza a questão levantada e diz 

que “junta as forças com quem quer somar”. Uma participante que atua no campo da 

educação, Turquesa, refere que “queremos falar com a instituição, o fulano que „tá lá é 

passageiro”. Após essas falas Botucatu cita que devemos encontrar saídas e não buscar 

o culpado. E que acha que o Tribunal Popular deve ser feito quando tiverem dados 
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concretos, pois essa ação exige esse cuidado. Ele enfatiza que não se pode fazer um 

Tribunal Popular dizendo “eu acho”. 

Amélia que já morou na região por muitos anos, e ainda atua no território, cita 

seu histórico de militância contra a violência e diz lutar contra a violência há mais de 30 

anos, mas que seu neto recentemente foi vítima da violência e está em uma cadeira de 

rodas.  

Flórida diz que o problema não está resolvido e que “a gente vive morrendo, 

com medo”. Ela é uma jovem que mora e trabalha no território.  

Nakamura cita a necessidade de mobilização para o diálogo com o Estado e a 

unificação dos coletivos. É decidido retornar com o tema do Tribunal Popular em outra 

reunião.  

A reunião segue com a escolha do logotipo (Figura 3) da camiseta para a 

caminhada e cartaz de divulgação (Figura 4). O lema da caminhada é questionado por 

Botucatu, que sugere algo mais voltado para idéias que valorizem a esperança, segundo 

minha compreensão. Nesse momento algumas pessoas começam a argumentar. A 

inserção dos artigos “dos” e “das” no lema do VI Fórum Social Sul (FSS) – “20 anos de 

resistência a favor da vida dos /as jovens” - é questionado por Bárbara que entende que 

gramaticalmente o correto seria “dos”. 
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FONTE: FDV, 2015. 

Figura 3 – Logotipo da camiseta – 20ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz 
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FONTE: FDV, 2015 

Figura 4 – Cartaz de divulgação, VI Fórum Social Sul 
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Riviera diz que fará palestras na sala de espera, durante a semana divulgando as 

atividades do VI FSS, na UBS onde atua. É também sugerido inserir a informação em 

sites públicos (Portal da Juventude), por Nakamura. As camisetas serão oferecidas por 

uma OS atuante no território, porém será cobrado um valor simbólico de dez reais que 

ficará de fundo para o FDV.  

Próximo ao término da reunião, um fato chama a atenção, uma jovem estudante 

universitária, que se identifica como moradora da região, trazida por um professor 

universitário atuante no FDV foi interrompida em sua fala por uma mulher que a 

chamou a atenção por sua forma de estar sentada. Ao ouvir a repreensão, a jovem 

seguiu sua fala. Pouco depois a reunião foi finalizada. 

 

4.2 Segunda atividade. 

 

Data: 16/10/2015  

Início: aproximadamente 9h 10 minutos.                               Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Extraordinária do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta(as):   

1) Prestação de Contas na área da saúde (SMS/PMSP). 

2) Saúde Mental em M‟ Boi Mirim. 

Participantes: participaram dessa reunião extraordinária (Figura 5) conselheiros de 

saúde; trabalhadores de saúde, educação e SSM; moradores; representantes do Hospital 

M‟ Boi Mirim; representantes das duas OSs atuantes na região; representantes da 

Subprefeitura de M‟ Boi Mirim; representantes do equipamento de saúde que oferece os 

leitos psiquiátricos cogitados para serem fechados, representantes de instituição que 

trabalha com saúde mental atuante em outra região; membros atuantes do FDV, 

estudantes da área da saúde, alunos de mestrado e pesquisadores, representante da 

coordenação e supervisão de saúde de M‟ Boi Mirim e Secretário Municipal de Saúde. 
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FONTE: FDV, 2015. 

Figura 5 – Convite para reunião ordinária. 

Organização da atividade: a atividade foi previamente organizada pelo FDV em suas 

reuniões ordinárias e nas reuniões da comissão executiva.  

Condução da atividade: a reunião foi conduzida pelo pároco Botucatu. Vale salientar 

que houve uma reunião anterior à realização desta, para tratar da questão de saúde 

mental. Essa reunião tinha sido acordada na última reunião ordinária do FDV e tinha 

sido sugerida uma data, mas durante o percurso houve alteração da data e nem todos 

foram informados. Ao destacar o assunto da saúde mental, o pároco diz que houve essa 

reunião anterior e destaca que participaram pessoas que atuam com saúde mental na 

região. 

Dinâmica do encontro: recepção dos presentes pelo pároco; resgate das demandas, 

realizada por Nakamura; composição da mesa por representantes da gestão municipal, 

seguidas por suas falas, supervisora de saúde do M‟ Boi Mirim e coordenadora de saúde 

da região Sul; abertura de falas para a plenária; e, respostas dos gestores. 

Relato da atividade: Em dezesseis de outubro de 2015 o FDV realizou uma reunião 

extraordinária referente à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

através da figura do atual secretário, que esteve presente, sobre demandas solicitadas 
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pela população de M‟ Boi Mirim e região, em fevereiro e março deste mesmo ano. Estas 

demandas foram levantadas e trabalhadas no FDV. 

Ao chegar à sede da PSM observo uma significativa aglomeração de pessoas. De 

pronto, identifico alguns conselheiros de saúde da região, trabalhadores de saúde e 

representante de uma OS que atua na região. As pessoas se cumprimentam e conversam 

antes do início da reunião propriamente dita. Um grupo de três homens (um conselheiro 

de saúde da região, um representante de uma OS e outro desconhecido para mim) 

discutem a questão dos profissionais médicos. Um diz que “é Deus no céu e os médicos 

na terra”, que todo mundo sabe que o médico é o profissional mais procurado no mundo 

e questiona a não contratação dos médicos demitidos na Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo por uma OS atuante na região. O representante de uma OS atuante na região 

diz que a comunidade geralmente acostuma com o profissional médico e que de modo 

geral os médicos não aceitam trabalhos temporários (entendendo que as contratações 

cogitadas seriam para cobrir férias). Ele cita que quando troca o profissional de 

enfermagem a população não questiona, mas quando o médico é trocado, há cobrança. 

Um conselheiro que me conhece de outras atividades
*
 chega cumprimenta várias 

pessoas e vem me cumprimentar, refere que “graças a Deus” eu vim à reunião e 

questiona a minha não presença em outra reunião que aconteceu no Hospital M‟ Boi 

Mirim, explico que não sabia. Ao cumprimentar o grupo de homens que citei, ele 

pergunta para o grupo se o secretário chegou e ao ouvir que não, exclama que ele deve 

“chegar ao meio dia”.   

Próxima a mim uma mulher (possivelmente profissional da SSM) conversa com 

outra que parece ser mãe ou responsável por jovens que utilizam serviços da SSM. 

Durante a conversa, a primeira mulher fala para a outra que está acontecendo um evento 

da saúde, para falar das questões da região e que naquele espaço acontecem muitas 

coisas, dentre as atividades cita o FDV. 

A reunião foi locada em um salão da PSM, entro na sala e observo a disposição 

dos assentos. As cadeiras estavam enfileiradas e possuía uma média de seis fileiras de 

                                                           
*
 Devido estágio profissionalizante. 



361 
 

cada lado e um corredor no meio. No centro, tinha um retoprojetor e uma mesa para os 

convidados.   

Opto por sentar no final, na última cadeira, da última fileira do lado esquerdo, e 

observo rostos conhecidos. Dentre os participantes identifico representante da gestão 

participativa (Coordenadoria Sul), supervisora técnica de saúde de M‟ Boi Mirim, 

alguns conselheiros de saúde de UBSs, Hospital M‟ Boi Mirim e STS M‟ Boi Mirim, 

Representantes das duas OSs atuantes no território, trabalhadores de saúde (ACS e 

outros que não consigo  identificar a categoria profissional), pesquisadores (docentes e 

alunos de mestrado) que atuam na região, profissionais dos serviços ofertados pela 

SSM, representantes do Hospital M‟ Boi Mirim (destaco a figura do diretor do hospital 

e Coordenador de Pesquisa). O tempo foi passando e mais pessoas foram chegando, 

logo minha localização não mais era na última fileira, pois algumas novas fileiras de 

lugares foram inclusas, aproximadamente quatro novas fileiras.  Compareceu também 

na reunião, mas chegando um pouco mais tarde, uma conselheira municipal de saúde. 

Botucatu saúda a todos e ao perceber a presença de um bebê na sala, com seus 

pais, convida os pais a trazerem o bebê para o centro e diz que estamos neste encontro 

“não por causa do secretário”, mas por causa do bebê (diz o nome da criança). Frisa que 

nesta semana da criança, somos todos responsáveis pelo futuro desta criança e de tantas 

outras, também é realizada uma salva de palmas em homenagem aos professores, 

devido à comemoração de seu dia em 15 de outubro. Ele cita a presença dos gestores 

(Coordenadoria Sul e STS M‟ Boi Mirim), diretor do Hospital M‟ Boi Mirim, 

representante de equipamento de saúde mental que possui os leitos cogitados para serem 

fechados, representantes das OSs. Nesse momento representantes de um serviço de 

saúde mental lembram que também estão presentes e que apesar de não atuarem na 

região, trabalham com saúde mental. Posteriormente o secretário municipal chega e 

também é cumprimentado. 

Nakamura apresenta as questões levantadas no mês de fevereiro e março de 

2015, que foram apresentadas ao secretário da época e os encaminhamentos oferecidos 

para as questões. Dentre os pontos levantados pela população estava à demanda para o 

Hospital M‟ Boi Mirim ser um hospital escola, onde os moradores da região fossem 

formados para serem profissionais de saúde. É ressaltada pelo expositor a importância 
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de ter sido mantida a reunião de prestação de contas, mesmo após a troca dos 

secretários, ele destaca que é um compromisso que transcende pessoas.  

Botucatu enfatiza o destaque de Nakamura, referente ao compromisso assumido 

transcender a figura de pessoas, no sentido não ter ficado firmado na figura da pessoa do 

secretário anterior, mas sim ser um compromisso do gestor da SMS. O secretário 

anterior não compareceu, apesar de ter sido cogitada a sua vinda. 

Botucatu cita que o secretário “não é um estranho no ninho”, especialmente pelo 

fato da mãe ter sido, segundo ele, “diretora” de uma UBS da região Sul, que ainda hoje 

é referência. Destaca que a mãe do secretário atualmente contribui significativamente 

com as questões pertinentes a saúde na diocese de Campo Limpo, então, brinca que o 

tema da saúde está no DNA do secretário. Após isso, convida a supervisora técnica de 

saúde para apresentar sua prestação de contas e cita que também conhece a supervisora 

técnica de saúde de muito tempo (brinca com a questão da idade) por ela ter trabalhado 

na secretaria da Paróquia de Vila Remo.  

A supervisora inicia sua fala citando que esteve na reunião de fevereiro e que 

atuou na assessoria da então supervisora, que apenas em abril deste ano assumiu o cargo 

que ocupa atualmente. Ela se define como uma filha de M‟ Boi Mirim e diz que faz 

questão de que alguém do equipamento onde atua compareça nas reuniões do FDV, 

quando ela mesma não pode participar. Após, comenta as vulnerabilidades do território 

expressas em um gráfico intitulado “Agrupamento Sócio Ambiental dos Territórios de 

Saúde”. 

Ela aponta várias características do território referente à mortalidade, destacando 

que a 4ª causa de morte da região é por causa externa; cita a quantidade de 

equipamentos e destaca ser a região com maior número de equipamentos de saúde, 

atribuindo claramente a aquisição dos equipamentos à atuação dos movimentos 

populares; cita que 100% das unidades possuem Núcleo de Prevenção à Violência 

(NPV); enfatiza e valoriza a redução da mortalidade infantil na região, e coloca que é 

uma conquista coletiva. Ao ouvir essa fala uma mulher sentada ao meu lado, chama-me 

e diz que “ainda bem que ela fala que é coletiva, enfatizando, exclama um “muito bem 

Dra.”, após, justifica que há profissionais “que acham que é só deles”. A ativação de 
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leitos psiquiátricos no Hospital M‟ Boi Mirim também é valorizado por ela; cita dados 

de produção e destaca a atuação dos CAPSs que possuem registro de produção superior  

a 100%, diz que os CAPSs atuam em capacidade máxima. Aponta também para a 

atuação da STS M‟ Boi Mirim na formação de conselheiros e enfatiza a necessidade de 

uma atuação conjunta com o conselho gestor e Subprefeitura de M‟ Boi Mirim, conclui 

dizendo que esta atuação é necessária, pois a saúde só não dá conta. Antes de terminar 

sua fala citou também a implantação do Ouvidor SUS e diz ser obrigação dos gestores 

responder aos usuários. 

Durante sua fala, alguns tópicos chamam a minha atenção, como: a região tem 

um movimento popular privilegiado e que é uma das regiões com mais equipamentos de 

saúde, fruto da militância iniciada em 1970 e 1980; diz estarem trabalhando com o 

conceito de UBS Integrada, não entra em detalhes, mas dá para perceber que não se 

refere às atuais UBSIs presentes no território, relaciona esse modelo de atenção com 

uma integração de UBS/Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e hospital; cita o 

aumento da população com 60 anos e associa esse fato a maior oferta de cuidado; 

compara os dados da STS M‟ Boi Mirim com dados de outras STS da coordenadoria 

Sul; enfatiza que a UBS é a porta de entrada do sistema, o “carro chefe”; enfatiza a 

aproximação com o Hospital M‟ Boi Mirim e diz que estão estreitando a relação e 

combinaram de fazer reuniões mensais; e, aponta que possuem fila de espera em 

algumas especialidades. 

Após a fala da supervisora, Botucatu toma a palavra novamente e comenta a 

apresentação, dizendo que no contexto atual também é importante um olhar positivo, 

dando a impressão de que ele recebeu a fala da supervisora com uma visão positiva da 

realidade, talvez por ela ter destacado a aquisição de leitos, redução da mortalidade e 

níveis de produção significativos, sem destacar os grandes nós, ou enfatizá-los. No 

entanto, apesar desta fala, Botucatu lembra que, em 2002, o DA do Jardim Ângela tinha 

apenas seis UBSs e que agora possuidezenove. Mas insiste que considerando vinte anos 

de luta “mamamos muito pouco”. Depois disso, destaca a questão da saúde mental. 

Inicia dizendo que há muitas decisões tomadas nos gabinetes que não refletem a 

realidade da população. Diz saber do histórico dos hospitais psiquiátricos e cita como 

exemplo o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, no entanto, argumenta que as práticas de 

instituições como a que oferece as vagas que estão para serem fechadas de modo algum 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/ama/index.php?p=1911
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se aproximam daquela antiga realidade. Faz referência a atuação de um médico 

psiquiatra atuante na região no passado, que afirmava que em uma “população normal” 

(cita exemplo de bairros reconhecidos pelo poder aquisitivo dos moradores) as doenças 

do campo da saúde mental, como esquizofrenia e depressão, correspondem a uma 

determinada taxa, mas em uma população com as características do território do Jardim 

Ângela (cita exemplos de atividades, como as longas distâncias para chegar ao trabalho 

em transporte público) essa taxa quintuplica. Ele fala ainda que a única coisa 

descentralizada na cidade foi a cracolândia e cita que houve uma reunião com as 

pessoas envolvidas na saúde mental da região, para tratar do tema, anterior a esta 

reunião com o secretário. 

Após a fala citada, Botucatu convida a supervisora técnica de saúde, a 

coordenadora de saúde da região e o secretário municipal de saúde para comporem a 

mesa. Diz que os três falarão e depois haverá perguntas dos presentes e indaga à 

plenária se pode ser da forma que ele sugeriu.   

A supervisora técnica de saúde inicia sua fala dizendo que responderá alguns 

apontamentos e outros ficará a cargo do secretário. Explica a situação de uns 

mamógrafos, comenta que um foi doado por um grupo chamado de Senhoras 

Americanas que se recusaram a fazer a doação para a SMS, mas aceitaram doar para 

uma OS atuante na região e um outro foi doado pelo Hospital do Servidor Público. 

Durante sua fala uma pessoa da plenária diz que um encontra-se quebrado, então, a 

coordenadora retorna dizendo que “essas coisas quebram”, justifica posteriormente que 

há um tempo necessário para manutenção/conserto. Cita a questão da inviabilidade 

técnica de terrenos para locação e construção no território. Cita a parceria com o 

Hospital Campo Limpo na criação de uma equipe que atenda pessoas com necessidades 

especiais e a ampliação de cirurgias eletivas no Hospital M‟ Boi Mirim. 

 O secretário solicita que antes de sua fala, os participantes façam seus 

apontamentos. Botucatu sugere que seis pessoas falem, devido o tempo, mas muitas 

pessoas se inscrevem, então, acordam dez falas. Noto  que a grande maioria que solicita 

a fala são conselheiros(as) de saúde, apesar de significativo número de profissionais.  
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Um conselheiro cumprimenta a mesa e faz referência ao histórico de atuação do 

pároco. Diz que no início do encontro foi feita menção ao dia do professor e que é essa 

sua formação. Enfatiza que neste dia especificamente ia deixar de falar de sua unidade, 

para fazer um pedido. Pediu para “invadir a escola e falar pra esse jovem que não quer 

ouvir a propaganda, que escute o mal que a droga faz na sua vida, ontem fui num 

velório de um jovem”. Diz que o uso de lança perfume resultou na morte desse jovem e 

cita que a responsabilidade do combate é de todos.  

Mais um conselheiro fala e pede mais valorização dos conselhos gestores, diz 

que os conselhos são as “bolas fortes”. Ao citar o fechamento de leitos psiquiátricos, diz 

que não querem perder e fala que, se isso acontecer, será “comprada uma briga forte” 

com os conselheiros da região. 

Um senhor (não consigo o identificar) parabeniza a paróquia, diz de sua 

confiança no secretário e cita números (parâmetros), segundo ele do Ministério da 

Saúde (MS) referente a profissionais médicos e equipe de Estratégia Saúde da Família 

(ESF). Diz de seu reconhecimento dos serviços ofertados pelas equipes de ESF no 

território, mas pede a ampliação das equipes, justificando que segundo o MS seriam 

necessárias 300 equipes para o território. 

Uma senhora fala de sua unidade de origem, comenta a falta de participação da 

população, mas também reconhece o esforço da população para conseguir a unidade. 

Diz parecer que está tudo jogado e solicita “um acompanhamento mais de perto”. 

Também questiona o que está impedindo o avanço.  

Uma representante do Fórum de Saúde do Campo Limpo cita que no Hospital 

M‟ Boi Mirim não tem neurocirurgião.  

Uma outra conselheira lembra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 

solicita “prevenção para os drogados e para quem vive com os drogados que também é 

doente”. Ao final enfatiza que “a luta continua”. 

A conselheira municipal inicia sua fala dizendo que há oito anos não viam o 

secretário municipal de saúde, que agora temos um “Dr. que passou pelo MS” e que 
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também foi periférico, cobra as residências terapêuticas, que a polícia seja capacitada, 

pois “droga não é caso de polícia” e termina dizendo “acreditamos em você secretário”. 

Enseada, conselheira de saúde, atuante em outros espaços no território, dá as 

boas vindas ao secretário. Reivindica a implantação de equipe de odontologia na UBSI e 

cita que a saúde começa pela boca e que precisam desse benefício. Diz também que está 

ocorrendo redução de funcionários e pede que o secretário dê condição para a OS 

manter os funcionários. 

Kagohara diz de seu orgulho em atuar nesta região, da participação ativa dos 

moradores. Refere que sua instituição (uma OS) não possui interesse político ou 

financeiro e que apesar do número de serviços que possuem atualmente, ainda é 

insuficiente. Relaciona esse fato ao crescimento populacional. Quanto à questão das 

drogas, diz acreditar na prevenção e promoção e que acredita também que todas as 

unidades devem ter atendimento de saúde mental, de um certo modo ter ações como se 

fosse um pedaço do CAPS na unidade. Destaca que a UPA pode ser construída no 

terreno próximo ao hospital, que já há um projeto elaborado para isso e que sabe que é 

um ponto de discordância com a coordenadoria. 

Uma conselheira se queixa de um outro hospital existente na região dizendo que 

este hospital não faz suas cirurgias. Pede proctologista para a região e diz que o diretor 

do referido  hospital não os atende. 

O secretário inicia sua fala, diz que já é a quinta vez que vem a região e brinca 

com a coordenadora, dizendo que ela já não aguenta mais vê-lo. Cita sua ida ao Hora 

Certa e diz que ouviu coisas boas. Destaca a presença e atuação das mulheres, refere 

que o auditório está repleto de mulheres e que elas são maioria na saúde. Saúda o diretor 

do Hospital M‟ Boi Mirim e diz saber das carências da região, cita o quantitativo 

populacional, mas ressalta que a região atende também usuários(as) de cidades vizinhas 

e outros distritos. Nesse momento uma mulher, sentada ao meu lado, com uma criança, 

fala para mim que é moradora de divisa e que vê pessoas de outras cidades sendo 

barradas no serviço de saúde.  
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Após organizar respostas às demandas citadas pelos participantes o secretário 

inicia respondendo a questão da necessidade de atuação junto às escolas, que ganhou 

destaque devido ao tema das drogas. Fala da importância de conversar com as crianças 

sobre o uso de drogas e atuação junto à secretaria da educação. Mas também, lembra do 

fechamento de escolas da rede estadual e ressalta que responde pelo município e que, 

portanto, só pode entrar na rede municipal, que concentra alunos do ensino 

fundamental. Diz haver casos de crianças pequenas que consomem drogas, mas que os 

mais expostos a esta realidade são os adolescentes, que estão na rede estadual.  

Ao tratar do fechamento de leitos psiquiátricos, apresenta um rapaz cadastrado 

no programa “De Braços Abertos” que atualmente trabalha no gabinete do secretário. 

Cita que é necessário que essas pessoas encontrem um novo projeto de vida e valoriza a 

atual fase do programa. Relembra situações de abandono nos hospitais psiquiátricos e 

afirma que precisa sim ser feita uma política de desospitalização e que a construção 

dessa política foi um avanço. Mas ao fazer menção às críticas quanto ao fechamento de 

leitos psiquiátricos, diz que fará uma reunião com a coordenação, para esmiuçar a 

questão e que o fechamento dos leitos só ocorrerá se houver outra porta e se essa porta 

for melhor que a anterior. Mas destaca que a desospitalização é uma lei nacional. 

Depois reforça que só fará o fechamento se houver outro espaço para atender as 

pessoas. Nesse momento, uma estudante comenta comigo a fala dizendo que “só no 

SUS os leitos serão fechados, mas que quem tem dinheiro vai poder continuar 

internando”.  

O secretário cita que há culturas que precisam ser mudadas, diz que uma UBS 

não é padaria para ser atendido quem chega primeiro, mas sim deve atender primeiro 

quem precisa mais. Quanto à solicitação de especialistas, diz que um generalista pode 

atender muitas demandas que são encaminhadas para especialista. Crítica a atuação 

médica muito especializada, dizendo que há uma brincadeira na categoria que 

denominam de médico “ao, ao”, ou seja, ao especialista x ou y. Lembra da atuação de 

outras categorias profissionais, citando algumas situações em que ele julga ser 

pertinente a atuação do terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, mas que acaba indo 

para o médico.  
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Em um momento houve crítica por algumas pessoas sentadas na frente, por 

conta da demora nos atendimentos em serviços. O secretário responde dizendo que não 

é verdade que se demora seis horas para ser atendido, afirmou ainda que em situação de 

emergência a pessoa é sim atendida mais rápido. Já no final de sua fala uma participante 

questionou a compra de ar-condicionado. A demora da compra é justificada pelo 

processo de licitação. A participante mostrou irritação, não concordava com a demora 

da licitação, e eu entendi que ela responsabilizava o gestor por essa demora. Ela chegou 

a sugerir que fosse tirado o aparelho do gabinete do secretário. Nesse momento O 

secretário falou que não podia deixar ela ir embora com essa visão, pois, em primeiro 

lugar, o ar-condicionado do gabinete não é adequado para centro cirúrgico e, em 

segundo lugar, a consideração de que apesar da demora a licitação é a forma mais 

transparente para se fazer a compra. A participante  ainda aparentava descontentamento, 

assim como um conselheiro. Nesse momento já era meio dia, horário combinado para 

terminar o encontro, então, Botucatu pediu a palavra e pediu que se valorizasse o 

diálogo, disse que o mundo não acabaria naquela manhã e nem no dia seguinte e que 

alguns encaminhamentos podiam ser feitos, pelo o que percebeu da fala do secretário. 

Solicitou, então, que fosse concluída a reunião. 

Já no final de sua fala o secretário anunciou parceria com uma OS já atuante na 

região para atendimentos na Casa de Parto. As pessoas foram se dispersando, algumas 

organizavam as cadeiras e alguns pequenos grupos se formavam.  

 

4.3 Terceira atividade.  

 

Data: 23/10/2015                                    

Início: aproximadamente 9h 30 minutos .                              Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Executiva do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta(as):   

VI Fórum Social Sul (divulgação e encaminhamentos finais). 

20ª Caminhada pela Vida e Pela Paz (Programação do dia 02 de Nov.). 
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Participantes: trabalhadora de saúde (UBSI), educação (CEU e escola municipal) e da 

SSM; representante de OS (Supervisora do SAU e Médico Supervisor Técnico); 

pesquisadores de diferentes instituições (pública e privada), representante de coletivo 

(Comitê Juventude e Resistência), moradora irmã da ordem catequista franciscana e 

conselheira de idosos (Figura 6).  

FONTE: as autoras, 2015. 

Figura 6 - Reunião Executiva do Fórum em Defesa da Vida. 23/10/2015 

Organização da atividade: atividade aberta para qualquer pessoa que se interesse em 

participar, divulgada por e-maal (Figura 7), através de convite com indicação de data, 

local, pauta e horário. 
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Fonte: as autoras, 2015. 

Figura 7 – Convite para reunião ordinária. 

Condução da Atividade: dois pesquisadores se destacam por iniciarem as falas e 

indicarem uma estratégia de condução da reunião.  

Dinâmica do encontro: todos sentados em torno de uma mesa abordam os temas 

levantados. Diferente da reunião ordinária, não há formação de grupos ou pausas. O 

número de participantes é pequeno.Relato da atividade:  Chego à sede da PSS e 

encontro Nakamura sentado a uma mesa. Junto a ele estão Botucatu, Vaz de Lima e 

Copacabana. Copacabana comenta que em sua rua vê frequentemente um pai usuário de 

drogas, consumindo as substâncias com o filho (que apresenta como uma criança muito 

pequena). Diz que sabe que a criança já está consumindo também. Nakamura a 

princípio entende que a criança está apenas presenciando a cena, então, Copacabana 

esclarece que não tem dúvida que a criança está fazendo consumo também. Nesse 

momento Nakamura cita o fechamento das escolas da rede estadual e diz não entender 

como mesmo com essas medidas o governo estadual seja um dos mais bem avaliados. 

Durante a conversa anterior Botucatu tinha saído um instante da mesa, ao 

retornar ele comenta que não poderá ficar na reunião, pois irá a uma universidade 

particular participar de um evento sobre a questão da segurança. Inicia-se uma conversa 

e ele pergunta o que significa desmilitarizar a polícia para Herculano, que responde 

dizendo que para ele significa acabar com toda a estrutura da polícia atual. Nesse 

momento Botucatu cita uma situação onde um policial foi repreendido e transferido da 
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região, por ter acenado para a população em um evento, é comentado que este policial 

tinha um perfil popular. Então, todos concordam que com a polícia atual é difícil ou 

impossível transformar o jeito de atuar desses profissionais. 

Mudamos para a sala onde ocorrerá a reunião e Bologne pergunta se eu trabalho 

na SSM, explico que não e que estou fazendo uma pesquisa, cito que faço uma 

residência em Saúde Coletiva e Atenção Primária, tento explicar um pouco o que é a 

residência. Ela fala que não é da saúde, mas que trabalha de uma certa forma com 

saúde, e explica que sua atuação no território vai na linha de alternativas não 

medicamentosas.  

Botucatu informa que na abertura do VI FSS terá o lançamento de um livro de 

que ele participou. Diz que o livro foi feito com verba parlamentar e que é de graça, mas 

que irão cobrar um valor simbólico que ficaria de fundo. Nesse momento, algumas 

pessoas concordam e há uma fala por parte de uma representante da educação, de que se 

for de graça às pessoas não valorizam. Botucatu se despede e Nakamura cita o nome de 

uma funcionária da SSM, dizendo que necessita da presença dela na reunião.  

A funcionária citada chega e Nakamura sugere alguns encaminhamentos. Ele 

destaca quatro temas para serem abordados (Avaliação da reunião de outubro e vinda do 

secretário municipal de saúde; VI FSS; caminhada e plenária após o VI FSS) com 30 

minutos para cada. Todos concordam e inicia-se com a avaliação da reunião com o 

secretário municipal de saúde. Barbara diz que gostou da fala do secretário, pois o 

secretário não enrolou. Avalia como bem positivo. Diz que a coordenadora da região 

contemplou algumas coisas, mas que algumas ficaram em aberto. Nesse momento, 

Gilda questiona Barbara sobre o que ficou em aberto; Barbara diz que a questão sobre a 

construção de uma unidade, ficou em aberto.  

É indagado por Nakamura, o que resultou no sentido de encaminhamento, após a 

reunião. Então, é informado que foi agendada uma reunião da coordenação com a 

instituição que oferece os leitos que estão para serem fechados.  

É apontado por Gilda a necessidade de ampliar o que já se tem. A localização do 

CAPS é criticada por alguns. Nakamura insiste que é preciso que o grupo pense o que é 
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necessário. Nesse momento Bárbara cita que a alta vulnerabilidade é o primeiro eixo.  

Balneário, morador de um bairro do distrito, cita sua ida a sua UBS de referência e sua 

dificuldade em conseguir atendimento para um parente com questões de saúde mental.  

Comenta que só as equipes dessa unidade não estão resolvendo. É levantada a 

possibilidade de criação de mais equipes. A questão da intersetorialidade é apontada por 

Bologne, ela diz que precisa de mais humanização, ao que Barbara e Gilda questionam 

onde seria preciso haver humanização. Bologne responde que nos hospitais. Nakamura 

cita que essa população, diferente das de algumas regiões é dependente do SUS, pois, 

possui mais pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Lembrando que isso foi 

esclarecido por um dos antigos diretores do Hospital M‟ Boi Mirim.  

Riviera pede a fala e diz que há um ano que participa do FDV e que está muito 

feliz, que tem aprendido muito no espaço e que é preciso reconhecer que coisas boas 

estão acontecendo, que a UBSI oferece atendimento de saúde mental e que há muitas 

coisas nesse equipamento. A sua fala valoriza a atuação da UBSI nesse campo. 

É sugerido por Nakamura que os dez minutos restantes desse tema seja usado 

para apontar encaminhamentos.  Gilda sugere a criação de um fórum que discuta a 

questão da saúde mental. Nesse momento, eu sugiro que dentro desse espaço sejam 

inseridos temas que possibilitem ampliar o conceito de saúde ou, melhor, definir o que 

se deseja para a saúde da região. Aproveito para comentar que, de meu ponto de vista, 

fora a fala de Guarapiranga, não houve outras demandas que fugissem à criação de 

leitos, construção de equipamentos ou contratação de médicos. Questionei ser 

necessário pensar o que de fato queremos da saúde. Após a minha fala, Gilda cita que há 

o Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO) e que ninguém conhece esse 

equipamento, é posto então, que não é só o hospital e o CAPS que podem responder 

pela demanda de saúde mental. Sinto que minha fala interferiu um pouco na reunião, 

pois o tempo já estava acabando e esse tema ou essa percepção não tinham sido 

indicadas. Após essa situação, Damaceno diz que não teremos uma mesa exclusiva para 

a saúde no VI FSS e sugere que na carta de princípios desse fórum, coloquemos um 

tópico sobre a saúde. Os presentes questionam se nesse tópico devemos colocar o que 

queremos, aí ele explica que devemos por qual a nossa bandeira da saúde, a demanda 

para a saúde.  Fica então, acordado que a saúde mental na região é prioridade.  
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Inicia-se um novo tema que é focado na divulgação do evento. É comentado que 

um espaço criado no facebook ficou como um evento fechado e que não está 

contemplando as necessidades das pessoas. A representante de uma escola, diz que só 

veio na reunião porque atua há muito tempo e conhece, mas que sabe que há várias 

escolas do território que não estão sabendo e que não adianta informar para lugares 

longes, se os equipamentos próximos não sabem. O uso do facebook é criticado por ela. 

Diz que é muita informação e que prefere um e-mail. Nesse momento há discordância 

quanto ao uso do facebook, e no final é acordado o envio de e-mail para pessoas chave, 

ou seja, que estão mais atuantes na organização e a criação de um grupo aberto no 

facebook para convidar o máximo de pessoas possíveis. Durante esse processo é citada a 

importância de se saber qual o público alvo.  

O tema da caminhada é iniciado, foram discutidos os pontos de encontro e 

horário. A condução do ato é posta em questão. É citado que são realizadas leituras 

bíblicas, acolhida com leitura de cartazes, é solicitado que se convide algum grupo para 

cantar um rap da paz, e alguns brincam dizendo que não tem. Aí é citado que o rap 

pode ter o tema da resistência da juventude, por conta do lema da caminhada. Também 

é dito que é realizada a leitura da carta de princípios, o plantio de árvores, é sugerido 

que em comemoração aos vinte anos, sejam convidados vinte jovens que vistam uma 

camiseta das caminhadas. Durante a conversa Ângela chama o evento de celebração e 

Nakamura pede que seja chamado de ato, diz preferir assim e confirma até que horas é o 

ato. Esse fato me chama a atenção, pois houve uma clara necessidade desse membro do 

grupo de separar o ato do evento religioso que acontece depois.  

Também me chama a atenção a preocupação com a presença dos religiosos, 

Herculano cita terem dificuldade em conduzir o ato, quando chegam figuras religiosas 

para a atividade seguinte. E refere que eles tomam conta. Essa fala também se estende 

ao plantio de árvores, diz que o secretário municipal de saúde estará e que quem vai 

plantar a árvore são pessoas da comunidade. Enfatiza que é preciso acordar isso e que 

todo mundo esteja disposto a afirmar isso, caso alguma figura pública tente realizar a 

atividade. Nesse momento Ângela diz que foi acordado que serão pessoas da 

comunidade e então será. Herculano lembra que no ano anterior foram figuras do poder 
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público e aí Ângela esclarece que o grupo tinha decidido que seriam figuras públicas, 

naquela ocasião.  

É questionado quais jovens devem usar as camisetas e é sugerido que os jovens 

sejam convidados no decorrer da realização das atividades do VI FSS. É lembrado por 

Nakamura o ato de levar as fitas brancas, que são utilizadas em uma atividade no 

decorrer do ato. As fitas são amarradas em cruzes com o nome de pessoas que partiram 

ou em memória a essas pessoas. Ipava se responsabiliza por ver as fitas, é apontado 

também o toque do clarim e a representante de uma escola municipal pergunta como as 

pessoas que participaram dessa reunião da executiva podem contribuir no decorrer do 

VI FSS. É respondido que nas relatorias ou auxilio nas oficinas, ela então, indica 

possibilidade de poder convidar alguns professores para auxiliar.  

Comentaram ainda a programação de algumas oficinas e Damaceno lembrou da 

que eu realizarei, a pedido deles. Nesse momento Gilda se disponibilizou a me ajudar, e 

combinei de enviar a proposta, para ela e para Barbara. Bologne pediu mais 

informações sobre a oficina, disse que às vezes vai às reuniões do conselho gestor e que 

podia informar aos conselheiros desta unidade,também disse que tentaria ir. Ela 

comentou que a população deste território precisa de muitas coisas e que uma delas é de 

informação, fez uma fala que me fez entender, que do seu ponto de vista, mesmo as 

atividades do VI FSS, em organização por este grupo, não conseguem chegar à 

população 

. 

4.4 Quarta atividade 

Data: 23/10/2015                                    

Início: aproximadamente 14h .                                                Término: 

aproximadamente 16h 

Atividade Observada: Organização de atividades do VI FSS.  

Pauta(as):   

Organizar atividades do VI FSS 
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Participantes: trabalhadores da SSM, pesquisador e representante de equipamentos do 

território (não consegui identificar o equipamento).   

Organização da atividade: atividade organizada pela comissão de oficinas. 

Condução da Atividade: distribuição de atividades operacionais para organização do 

VI FSS. 

Dinâmica do encontro: dois participantes do FDV dividiram as atividades entre os 

presentes. 

Relato da atividade: Todas as pessoas da reunião da executiva foram convidadas para 

auxiliar na conclusão de algumas atividades mais pertinentes a comissão das oficinas. 

Optei por participar. Inicialmente tinha sido dito que seria uma reunião, mas na verdade 

foi um espaço para operacionalizar as atividades.  

 Cheguei à sede da paróquia às 14 horas e Balneário me informou que seria mais 

uma atividade para fechar a distribuição e confirmar a realização das oficinas. Então, 

algumas pessoas estavam realizando telefonemas e outras confirmando data e horário no 

jornal em que o VI FSS que será divulgado. A intenção era concluir esse jornal nesta 

tarde.  

Mais duas pessoas chegaram, eram representantes de instituições atuantes no 

território (não consegui identificar). Eles acordaram trabalhar na relatoria dos painéis 

que ocorrerão no VI FSS e se dispuseram a ajudar no que podiam. Também foram 

orientados a convidar jovens do lugar onde eles atuam para vestir a camiseta de um dos 

20 anos da caminhada e participar do ato. Eu fiquei responsável por organizar no jornal 

as datas, locais e pessoas responsáveis pelas oficinas que já foram confirmadas. 

Damaceno ficou responsável por fazer ligações para confirmar as pendentes. Chama a 

minha atenção que ao ligar ele se apresenta como do FDV e depois cita o nome do 

pároco. Esse fato indica que há uma forte associação por parte das pessoas à figura do 

pároco nas atividades do FDV. Tanto pelos componentes, mas também pela 

comunidade em geral. 
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4.5. Quinta atividade 

 

Data: 29/10/2015 a 02/11/2015                                

Início: noite de 29/10/2015                                                       Término: manhã de 

02/11/2015 

Atividade Observada: VI Fórum Social Sul (VI FSS) 

 

Pautas: Primeiro dia: abertura à noite com apresentação de peça de teatro; leitura da 

carta de princípios do VI FSS (Figura 8) lançamento de livro de Dom Paulo Evaristo 

Cardeal Arns e confraternização com a apresentação de maracatu. 
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Carta de Princípios 

 

 

Os Princípios contidos na Carta, a ser respeitada por todos e todas que queiram participar 

desse processo e organizar novas edições do Fórum Social Sul, consolidam as decisões que 

presidiram a realização dos encontros anteriores do Fórum Social Sul e asseguraram seu êxito, 

e ampliam seu alcance, definindo orientações que decorrem da lógica dessas decisões. 

 

 

1. O VI Fórum Social Sul é um espaço aberto de encontro para o aprofundamento da reflexão, 

o debate democrático de ideias, a formulação de propostas, a troca livre de experiências e a 

articulação para ações eficazes, de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem 

ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, 

e estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária orientada a uma relação 

fecunda entre os seres humanos e destes com a natureza. 

 

2. O V Fórum Social Sul foi um evento localizado no tempo e no espaço. A partir de agora, na 

certeza proclamada no distrito do Jardim Ângela, zona sul, da cidade de São Paulo de que 

“uma outra periferia é possível, urgente e necessária”, ele se torna um processo permanente de 

busca e construção de alternativas, que não se reduz aos eventos em que se apoia. 

 

3. As alternativas propostas no VI Fórum Social Sul contrapõem-se a um processo de 

globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e 

instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos 

nacionais. Elas visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma 

globalização solidária que respeite os direitos humanos universais, bem como os de todos os 

cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições 

democráticos a serviço da justiça social e da igualdade. 

 

4. O VI Fórum Social Sul é um espaço plural e diversificado, não confessional, não 

governamental e não partidário, que articula de forma descentralizada, em rede, entidades e 

movimentos engajados em ações concretas, do nível local, regional, estadual, nacional e 

internacional, pela construção de um outro mundo. 

 

5. O VI Fórum Social Sul será sempre um espaço aberto ao pluralismo e à diversidade de 

engajamentos e atuações das entidades e movimentos que dele decidam participar, bem como 

à diversidade de gênero, etnias, culturas, gerações e capacidades físicas, desde que respeitem 

esta Carta de Princípios.  

 

6. O VI Fórum Social Sul se opõe a toda visão totalitária e reducionista 

da economia, do desenvolvimento social e da história e ao uso da violência como meio de 

repressão controle pelo Estado. Propugna pelo respeito aos Direitos Humanos, pela prática de 

uma democracia verdadeira, participativa, por relações igualitárias, solidárias e pacíficas entre 

pessoas, etnias, gêneros e povos, condenando todas as formas de dominação assim como a 

sujeição de um ser humano pelo outro. 

 

7. O VI Fórum Social Sul, como espaço de debates, é um movimento de ideias que estimula a 

reflexão, e a disseminação transparente dos resultados dessa reflexão, sobre os mecanismos e 

instrumentos da dominação do capital, sobre os meios e ações de resistência e superação dessa 

dominação, sobre as alternativas propostas para resolver os problemas de exclusão e 
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FONTE: FDV, 2015. 

Figura 8: Carta de Princípios, VI Fórum Social Sul. 

Segundo dia: pela manhã, plenária de abertura com o tema “Movimentos 

Sociais, Participação e Democracia”; oficinas variadas durante o dia e à noite plenária 

sobre “Questões urbanas: mobilidade, moradia e meio ambiente”; após, atividade 

cultural realizada por projeto atuante na região. 

Terceiro dia: pela manhã, plenária de abertura com o tema “As escolas como 

espaços de mobilização, articulação e transformação social”; realização de oficinas à 

tarde e plenária à noite com o tema “Diálogos Interculturais e Políticas Públicas”; após, 

foi realizado um espetáculo cultural. 

Quarto dia: pela manhã, plenária de abertura com o tema “Violências, Violações 

e Extermínios”; após, houve apresentação de um happer. 

Quinto dia: 20ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz. 

Participantes: população da região (Jd. Ângela e demais bairros próximos), 

profissionais de saúde e gestores da administração direta e OSs, educação, justiça, SSM, 

coletivos diversos, representantes de ONGs, religiosos da igreja católica e componentes 

do FDV e VI FSS. 

Organização da atividade: a atividade foi organizada em reuniões específicas do VI 

FSS e também nas reuniões ordinárias e da comissão executiva do FDV. Houve 

oficinas, atividades culturais e painéis (Figura 9) As atividades ocorreram em lugares 

diferentes do território, ultrapassando a fronteira do DA Jardim Ângela (Figura 10). 
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FONTE: FDV, 2015. 

Figura 9 – Jornal de Atividades – VI Fórum Social Sul 
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FONTE: as autoras, 2015 – GoogleMaps 

Figura 10 – Locais de atividade. 

Condução da Atividade: as atividades foram coordenadas por pessoas diferentes, 

atuantes no FDV ou em outros espaços. 

Dinâmica do encontro: os painéis tiveram uma composição de mesa com dois ou mais 

convidados que foram apontados pelo grupo em reuniões anteriores. Após exposição 

dos convidados, a plenária se colocava, com posterior retorno para as mesas 

comentarem as colocações. As oficinas foram organizadas individualmente ou em grupo 

e informadas à comissão organizadora sobre sua organização.  

Chego no início da noite à sede da PSM, quinze minutos após o horário previsto 

para a abertura do VI FSS. Há poucas pessoas esperando e alguém comenta que vai 

atrasar um pouco. Depois de um tempo inicia a apresentação da peça em um corredor e 

a platéia é convidada a entrar no salão principal, onde há cadeiras que formam um 

circulo. No meio do circulo há vários objetos e os atores os manipulam. Um ator 



383 
 

conversa com uma senhora que está sentada próxima a mim, pede desculpa pelo som 

que não ficará muito bom, diz fazer teatro de rua e que o espetáculo terá palavrão, 

então, fala que é assim mesmo, justificando-se por falar palavrão em um espaço da 

igreja. O teatro inicia e no desenrolar a temática abordada reflete questões com as 

quaiso VI FSS tem mostrado preocupação. Em síntese há uma crítica aos que 

representam o poder, sendo estes: políticos (governo), bancos (capitalismo, 

assistencialismo oferecidos em programas para jovens), religião (a religião como 

instrumento de manipulação) e a mídia também como um instrumento de manipulação. 

Trata também das dificuldades encontradas pela sociedade civil (especificamente a 

classe “trabalhadora”) para se articular frente a estas instituições de poder. As cadeiras 

foram sendo ocupadas ao longo da apresentação. Vale salientar que no início da 

atividade foi destacado por uma participante que tinha poucas pessoas. 

Após o teatro, Botucatu inicia sua fala, diz que a melhor definição para o VI FSS 

é que ele é uma praça de ideias, que o VI FSS é de todos nós, um lugar de encontro e 

debate, sem hierarquia. Ele resgata o tema principal do VI FSS que afirma que “uma 

outra periferia é possível, necessária e urgente”.  

A carta de princípios do VI FSS é lida por Damaceno e Jaci, uma moradora do 

território (que também trabalha no território). Botucatu convida duas pessoas, um 

homem e uma mulher, que já estavam preparados, para ler alguns trechos do livro, 

tópicos da biografia de Dom Paulo Evaristo Arns. Botucatu também lê um trecho. Após 

isso, entram alguns símbolos que dizem da trajetória de Dom Evaristo Arns. Botucatu 

faz uma fala que resgata a atuação desse religioso nas periferias. Também é lembrado o 

aniversário de morte de um operário atuante na região, morto pela ditadura, ou melhor 

assassinado, como gosta de enfatizar um padre aposentado que conviveu com esse 

operário e organiza um ato em sua memória, que também compõe as atividades do VI 

FSS. Este padre está presente. Popularmente esse operário é chamado de Santo Dias da 

Silva.  

Vale lembrar que não apenas Santo Dias foi mencionado, mas também foram 

citados os nome de várias pessoas que atuavam na região, incluindo moradores e 

trabalhadores de serviços que participavam destes espaços, de mobilização.  
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Botucatu chama os(a) três convidados(a) para compor a mesa. Guavirutuba 

resgata a atuação do religioso Dom Evaristo Cardeal Arns nas periferias, também 

resgata memórias de sua própria relação com o religioso. Faz algumas críticas a 

posturas atuais da igreja católica. Fraternidade cita o dia da morte de Santo Dias e 

valoriza a importância de lutar por “um mundo que ainda não vimos, mas que vamos 

ver um dia”.  Após essa fala, Horizonte chama a atenção dizendo que ter iniciado as 

lutas na periferia foi muito importante, mas que continuar é essencial. Após isso, as 

pessoas são convidadas a autografar o livro e assistir a apresentação de maracatu. 

Também é lembrado da atividade do dia seguinte. 

Durante o evento, cantos que remetem a luta na periferia, indicado por alguns, 

como surgidos nas décadas de 1970 e 1980 são cantados por uma mulher ligada a PSM. 

Destaco que a música “Pra não Dizer que não Falei das Flores” de Geraldo Vandré, 

também é cantada (alguns trechos) algumas vezes.  

No dia seguinte (segundo dia), as atividades são iniciadas com a plenária sobre 

Movimentos Sociais, Participação e Democracia. Três pessoas foram convidadas, um 

jurista aposentado, que não conseguiu comparecer, mas enviou um texto reflexivo ao VI 

FSS, um representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e uma 

professora universitária.  

Botucatu chama os presentes para compor a mesa, mas antes cita que há uma 

enorme dificuldade dos gestores centrais de aceitar as sugestões que vem da base. Ao 

citar isso lembra uma situação ocorrida com um gestor da educação, quando, em um 

evento, Botucatu falou sobre a superlotação das salas de aula,e o gestor discordou; 

então, Botucatu lembra que o convidou para vir visitar as escolas da região com a 

presença da imprensa. Foi lembrado que o gestor ao chegar ao território se surpreendeu 

com a realidade e demonstrou medo ao andar no território. Neste momento é feita 

referência a os gestores da região geralmente não pertencem ao território. 

O texto enviado pelo jurista é lido por Damaceno. Um ponto que me chamou a 

atenção é o fato do jurista destacar que em toda luta (mobilização) copiamos dos outros 

as formas de manifestação e exemplifica, citando as greves. Ele chama, então, para o 

desafio de nos debruçarmos para outras formas, outras possibilidades.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra_n%C3%A3o_Dizer_que_n%C3%A3o_Falei_das_Flores
http://www.mtst.org/
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 Cerejeiras inicia sua fala, é dito que há muito tempo foi negada a democracia, 

mas que há muito tempo também, a resistência vem sendo colocada no território.  

“Há muitos anos a resistência se coloca aqui” (Cerejeiras) 

Dentre os temas abordados nesta fala, destaco a menção feita ao significado de 

participar. É dito que participar é fazer parte, estar no conjunto. Cerejeiras resgata a sua 

atuação junto ao educador Paulo Freire e a criação do Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos  (Mova), apontando que o fato de trabalhar com a população simples, 

nas fazendas, ou seja, a população que não tinha acesso, foi um dos pontos que fez o 

educador Paulo Freire realizar o convite que possibilitou sua atuação na implantação do 

MOVA.  É citado ainda, parcerias com igrejas, mas também foi ressaltado que não 

foram apenas as igrejas que apoiaram a implantação do MOVA. 

Barroso parabeniza a iniciativa do encontro e diz que o debate do movimento 

geralmente não acontece na comunidade. Em seguida, Barroso questiona a crise 

financeira atual e cita que é importante fazer este questionamento. Aponta que no 

governo petista algumas mudanças ocorreram, mencionando alguns avanços sociais, 

mas é enfatizado que muita coisa também não aconteceu: 

“[...] o povo passou a ganhar alguma coisa [...] os ricos passaram a ganhar muito 

mais e de uma forma mais farta[...]” (Barroso) 

Barroso diz que as grandes reformas como a agrária, tributária e da comunicação 

não ocorreram. É questionado sobre quem pagará a conta da crise, foi citada a redução 

de gastos com programas sociais, dando destaque para os programas de moradia. Foi 

ressaltado também a fidelidade do governo em pagar a dívida pública. Barroso lembra 

ainda o fechamento das escolas da rede estadual de São Paulo e diz que caso escolas 

sejam fechadas onde há ocupações do movimento social em que atua, que o movimento 

colocará essas escolas para funcionar na marra. É destacada a criação da Frente Povo 

Sem Medo, que busca aglutinar diversos movimentos e é feito convite para os presentes 

participarem de um ato. É dito que falamos muito entre nós (se referindo a participantes 

de movimentos) e chama a atenção para tentativas de juntar mais militantes.  
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No momento de abertura para as perguntas, chama-me a atenção que apenas uma 

mulher, Enseada, se inscreve para fala, os demais são homens. Um rapaz inscrito 

começa a falar e me chama a atenção que ele questiona que não teve nenhum amigo 

formado em profissões que historicamente estão vinculadas a poder aquisitivo alto.   Ele 

segue seu argumento dizendo não ser verdade que seus amigos não possuíam 

capacidade para exercer tais funções.  

“Eu não tive nenhum amigo médico, juiz ...” (Participante morador do território) 

Herculano chama a atenção da fala de Barroso dizendo que na periferia se fala 

sim do movimento e que se fala muito. Também foi marcante a fala de um servidor 

público que participa das atividades da paróquia, que se oferece como professor, caso 

tenha necessidade de invasão das escolas. Me chama ainda a atenção a correção feita 

por um trabalhador da saúde, que foi apresentado por Botucatu como médico atuante na 

região e trabalhador de uma OS. Ele, então, antes de iniciar sua fala, brinca com 

Botucatu,  questionando-o quanto ao que ele quis dizer (em um momento anteriror) 

quando disse que ia a cidade, ao comunicar que iria para algum lugar. Há risos da 

platéia. Depois ele pede para fazer uma correção e diz que é um profissional da saúde, 

da administração direta que atua há muitos anos na região e em seguida faz seu 

comentário.  

Cerejeiras diz que a palavra de ordem é “vamos ocupar”. Aponta para as 

necessidades do território e exemplifica a saúde como um setor precário.  

Barroso chama a atenção para a desconfiança das pessoas quando um 

movimento se aproxima.  Aponta que a desconfiança é legitima e justifica mencionando 

as promessas dos políticos que não as cumprem. Ressalta que a diferença se dará no dia 

a dia, no trabalho real, no sentido de mostrar o real interesse do movimento as pessoas. 

Refere que de fato pode ter nos movimentos pessoas com intenções duvidosas.  

“O que é falado se expressa na ação[...] o sistema político está esgotado [...] eu 

não acredito que será mudado por dentro [...]” (Barroso) 
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Barroso destaca que a comunicação é um grande desafio, aponta que a internet 

oferece mais condições de disputa que outras mídias, mas ressalta que ainda assim, a 

internet é um espaço também controlado. Adverte sobre a necessidade de trabalho de 

base, e essa fala é indicada como necessidade por mais pessoas presentes. Ao falar isso, 

lembra o trabalho das igrejas pentecostais, enfatizando o contato direto realizado com as 

pessoas. Destaca que os resultados das ações dos movimentos não vem de imediato e 

que política pode ser feita de outras formas.  

[...] o caminho é a desobediência [...] (Barroso) 

Botucatu indaga o representante do movimento da moradia quanto à 

permanência das pessoas no movimento após conseguirem sua moradia e ele confirma 

que realmente algumas pessoas abandonam a causa após conseguir, mas que deve 

lembrar dos que permanecem, indicando ser um desafio manter as pessoas na luta, mas 

que isso decorre,entre outros motivos, do processo de formação política. Há uma 

indicação de que as mudanças não podem mais ser colocadas, depositadas no Estado, no 

sentido de esperar que apenas o Estado as responda, passando então, um certo sentido 

de que outros atores devem impulsionar as mudanças, ao mesmo tempo que a não 

realização pelo Estado esta ligada a não vontade política. Tenho a impressão de que a 

fala indica uma descrença na capacidade atual de respostas do Estado. 

Em alguns momentos e por diferentes pessoas, a palavra convencer é colocada, 

fazendo menção à possibilidade de engajar alguém em alguma causa ou movimento de 

luta através do convencimento. A plenária e a mesa usaram essa palavra. 

Durante o encontro, uma fala se destaca: “tudo que temos foi com a luta popular 

que conseguimos”
*
. 

Neste mesmo dia, participei da oficina elaborada por um fórum de 

pesquisadores, recentemente criado na região. A oficina foi realizada no Hospital M‟ 

Boi Mirim. A proposta era que todos apresentassem em formato de pôster suas 

pesquisas e que após isso o material ficasse exposto para acesso da comunidade. Os 

                                                           
*
 Dada a complexidade do encontro e o amplo número de falas, não foi possível identificar quem 

proferiu essa frase. 
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temas das pesquisas concentravam-se sobre a área da educação, mobilidade, cultura, 

território, participação social em saúde em espaço não institucionalizado e em espaço 

institucionalizado e relato de experiência de estudantes de psicologia de uma 

universidade pública.  

Apesar de temáticas diferentes, há eixos comuns nas pesquisas que podem 

despontar em ações conjuntas. Também participaram da oficina uma conselheira de 

saúde(pessoa atuante na região e que está sempre presente nas mais diversas atividades) 

e dois moradores. Foi destacado por um pesquisador, um dos fundadores desse fórum, 

que a perspectiva é juntar moradores, trabalhadores e pesquisadores, que o fórum não se 

limita ao campo formal da pesquisa acadêmica. Um dos moradores, possivelmente por 

estar no hospital e/ou também por haver profissionais da saúde da região, começou a 

fazer perguntas relativas a seu tratamento, que prontamente foram respondidas. A 

conselheira citou falta de saneamento em alguns locais do território. Neste momento 

Imbé, que realizou a oficina, destacou a importância desse contato, pois do ponto de 

vista dele, o serviço fica sabendo de determinadas situações, que podem auxiliar na 

tomada de decisão para a oferta de cuidado. 

As alunas de psicologia, que apresentaram um relato de experiência, pautaram o 

quanto foi enriquecedor conhecer o território e o quanto foi significativo trabalhar os 

preconceitos e perceber que as pessoas têm muita história pra contar. Ao mesmo tempo, 

chama a atenção que elas revelam que um dos moradores, perguntou quem eram as 

novas “gringas” que estavam na comunidade.  

O grupo que pesquisa sobre mobilidade destaca que alunos da região não 

conseguem desenhar seu trajeto de ir e vir para a escola. Quando comparada em mapa a 

real distância entre a escola e suas moradias, são bem menores. É citado que esses 

alunos vão de microônibus (“peruas escolares”) e esse fato pode contribuir para essa 

percepção. O uso desse tipo de transporte também é apontado como uma possibilidade 

por conta da violência.  

Eu também apresentei um pouco do meu trabalho, representado no pôster na 

figura 12. As pessoas de modo geral se interessam, uma pesquisadora que também está 

trabalhando com o tema da participação, contudo, em espaço institucionalizado, em 
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conversa, após a apresentação, indica valorizar a participação social em saúde em 

espaço não institucionalizado. 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE 

DESENVOLVIDA EM UM ESPAÇO NÃO 

INSTITUCIONALIZADO NO JARDIM ÂNGELA: 

CONTRIBUIÇÕES, LIMITES E DESAFIOS PARA O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

*Ana Paula de Lima Santos

**Mariana Arantes Nasser 

Introdução

A participação da população constitui um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS).

É garantida em lei, através dos conselhos e conferências de saúde, com possibilidade de

interferir diretamente nas políticas de saúde nos três níveis de governo. Por isso, o estudo

da participação social é fundamental para a compreensão das políticas e do sistema de

saúde (Escorel; Moreira, 2012).

Pensar as práticas de participação social na área da saúde requer ampliar horizontes e

considerar também espaços não instituídos pelo SUS e seus atores, que contribuem para

garantir saúde à população, interferem na dinâmica dos serviços, elaboram e absorvem

necessidades de saúde.

Hipótese

A participação social realizada em um espaço não institucionalizado pelo SUS existente

no distrito do Jardim Ângela, organizado a partir de questões sociais, originou tanto

reivindicações específicas sobre saúde, como também propiciou contribuições para

respostas às necessidades de saúde da população deste território e garantia de direitos

sociais. Devido à capacidade de mobilização social deste espaço, ele conseguiu ao longo

de sua existência adquirir identidade, reconhecimento e credibilidade pela comunidade,

grupos sociais e Estado, incluindo os espaços formais de participação previstos pelo SUS

e pelos gestores de saúde da região, assim como legitimidade de suas pautas. Ao lidar

com uma questão social, especialmente a violência, o grupo passou a reconhecer outras

necessidades e também a desenvolver mecanismos para lidar com elas.

Objetivo Geral

Estudar a participação social desenvolvida em um espaço não institucionalizado no SUS

e suas interfaces com as necessidades de saúde do território, a partir de uma experiência

no Jardim Ângela, São Paulo (SP).

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, desenvolvida como estudo de caso em

um espaço de participação social não institucionalizado pelo SUS e que não tem por

pauta exclusiva as questões de saúde, mas passou a inseri-las, existente no distrito

administrativo do Jardim Ângela.

Observações, entrevistas e análise de documentos constituem as técnicas de produção de

dados. Estas atividades foram autorizadas pela comissão executiva do FDV e iniciadas

após avaliação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo. O estudo também inclui uma breve revisão bibliográfica,

restrita ao contexto brasileiro. A pesquisa ainda está em fase inicial e oportunamente

serão compartilhados seus resultados.

*Programa de Residência Multiprofissional em Saúde  Coletiva e Atenção Primária, Departamento de Medicina Preventiva -

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

** Centro de Saúde Escola Prof. Samuel B. Pessoa – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Contato: anaplsantos@outlook.com

19ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz

Referências:

Escorel S, Moreira MR. Participação Social. In: Giovanella L. et. al. (Org). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro. Fiocruz. 2012. p. 853-883. 

18ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz

Fonte: Imagens disponíveis no google imagens e Facebook da  Paróquia Santos Mártires.  

FONTE: as autoras, 2015 

Figura 12: Pôster, VI Fórum Social Sul 
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Após essa oficina o grupo presente se separou, parte foi para uma oficina sobre 

mobilidade e parte para a oficina intitulada Serviços de Saúde, Pesquisa e Comunidade, 

oferecida por um profissional do hospital, que participa do FDV e também do fórum de 

pesquisadores.  

Nesta oficina é resgatado um histórico do campo da pesquisa em saúde, mais 

focada para estudos quantitativos. É destacado que da produção de pesquisa na área, só 

10% retorna à população. Também é pontuado que há no Brasil uma agenda nacional de 

prioridades de pesquisa e que uma das possibilidades para o fórum de pesquisadores é 

apontar a agenda de pesquisa do território. Também é destacada a importância de 

trabalhar ética no fazer pesquisa e é feito um levantamento histórico sobre o assunto. O 

oficineiro aponta que a realidade da saúde pública ainda é ruim, mas que já melhorou 

muito e destaca a redução na mortalidade infantil, especificamente no território. 

Questões amplas do sistema de saúde são apontadas, como o subfinanciamento e a 

necessidade de melhoria na gestão. Algumas ações realizadas no hospital para a 

segurança do paciente são apontadas e uma profissional do serviço administrativo, relata 

sua experiência em aplicação de questionários de pesquisa. As dificuldades para 

adquirir as informações são apontadas, seja na relação direta com o usuário, seja na 

necessidade de em alguns casos fazer o profissional utilizar uma determinada 

informação. Mas também são apontadas situações de sucesso, especificamente 

referentes a posturas de usuários, que vão ao longo do tempo compreendendo o 

processo da pesquisa.  

Durante a oficina as pessoas fazem perguntas sobre o sistema de saúde. O 

oficineiro cita em um momento a baixa qualidade na formação de profissionais de 

saúde, cita também a falta de informação da população sobre o sistema. Ao final, ele 

agradece. Chama-me a atenção o fato de terem participado apenas pessoas que 

estiveram na oficina do fórum de pesquisadores e uma moradora militante da saúde. 

Na noite deste mesmo dia fui à sede da PSM acompanhar o painel intitulado 

“Questões urbanas: mobilidade, moradia e meio ambiente”
*
. Compuseram a mesa uma 

representante de um instituto que atua nas questões ambientais e uma conselheira de 

                                                           
*
 Observo que o dia de atividades foi intenso, de modo que a minha capacidade de observação no 

período noturno ficou comprometida. 
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saúde, que participa de outros espaços de participação no território (ambiente, moradia, 

ONG e fórum) e no FDV. 

Botucatu coordena a mesa e ao chamar Enseada pelo nome diz que esta pessoa 

atua em vários segmentos na região, dentre eles cita a habitação, a saúde e o meio 

ambiente. Também brinca, dizendo que quando Enseada pega uma causa, enquanto não 

alcança, não descansa.  

Enseada começa dizendo que a água está acabando e lembra que devemos cuidar 

da água, mas também ter um olhar para as pessoas que moram nas áreas de mananciais.  

Em sua fala, ela diz que foi morar na área de manancial porque não sabia, lembra que 

achava bonito o verde e as fontes de água. Lembra que alguns terrenos foram vendidos 

com escritura e que há falta de política de habitação. Alerta que os políticos não estão 

fazendo o papel deles. 

“A gente cobra, denuncia e chega até a correr um certo risco. [...] Jamais vou me 

calar! [...] Eu represento a comunidade. [...] Eles não estão fazendo o papel deles.” 

(Enseada)  

Durante sua fala ela também aponta que a população tem sua parcela de cuidar 

do meio ambinete . Cita que muitos estão na área porque não tem outra opção. Lembra 

que na sua região, a água está chegando suja e mal cheirosa e que não vê nada ser feito 

para isso. 

Baronesa inicia sua fala e aponta que as responsabilidades sobre a questão da 

água não estão postas claramente. Afirma que todos os níveis de governo possuem 

responsabilidade sobre a água. Ela coloca a questão da água como direito, mas também 

ressalta a questão do saneamento básico e destaca a precariedade na oferta desse 

serviço. Destaca também que a empresa responsável pela água no estado de São Paulo, 

não é estatal, mas que o estado possui a maioria das ações. Durante sua fala a 

palestrante coloca também que há necessidade de ampliar a forma de falar do assunto.   

As falas da plenária iniciam e um rapaz que ajuda na cobertura do evento 

começa a falar e lembra o histórico de mobilização do território. Outras pessoas falam 
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sobre as questões apontadas e especialmente a fala de Vera me convoca a também falar. 

Vera chama a atenção da mesa para falar sobre o assunto da participação. Após sua fala 

eu inicio meu comentário, direcionado para Enseada que compõe a mesa e indago sobre 

o que a fez despertar para a militância. Resgato antes um pouco a questão da crise 

hídrica e lembro que grande parte dos moradores da região são oriundos do nordeste 

onde tinham uma outra relação de consumo com a água, então, questiono, agora, neste 

outro lugar, como trabalhar com essa população e com as futuras gerações a questão da 

água como direito de todos, e, logo, uma causa que exige participação.  

“Uma das responsabilidades é cobrar”
*
 

Ao comentar essas colocações, Baronesa cita que deve-se olhar um rio como o 

espelho de uma sociedade. E comenta a existência de um manual de instrução, que 

oferece orientação para consumo de água em situação de crise.  

Enseada responde à minha indagação enfatizando a necessidade de 

conscientização das pessoas, mas fazendo referência ao que seu grupo de trabalho fez. 

Ela traz um comentário pautado em ações concretas, exemplificando com situações. Ela 

termina sua fala sendo aplaudida, ao mostrar muita indignação com a falta de atuação 

do poder público. 

[...] Nós temos que fazer a nossa parte [...] tem que partir de cada um de nós.” 

(Enseada) [...] Sinto muito, não [...] eu falo com muita raiva” (Enseada) 

 Botucatu retoma a fala para agradecer às palestrantes e apóia a indignação de 

Enseada. Ele sintetiza seu modo de ver o encontro da noite e outras atividades que 

acompanhou apontando para a necessidade de “criar fatos e buscar um novo jeito”. 

 No terceiro dia à tarde estava marcada a oficina intitulada Participação Social 

em Saúde, no Hospital M‟ Boi Mirim, sob minha mediação
†
. À tarde, chego ao hospital 

trinta minutos antes do horário previsto. Em dia anterior Imbé tinha comentado que 

achava difícil ter público, pois a oficina seria realizada num sábado à tarde. Ao chegar, 

                                                           
*
 Não foi possível identificar o(a) autor(a) da fala. 

†
 Por este motivo, neste dia não participo das atividades da manhã. 
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espero um tempo e não chegam pessoas, começo a achar que realmente não virá 

ninguém, contudo às 14 horas em ponto chega uma senhora que diz ter outras pessoas 

esperando do lado de fora. Compareceram 13 pessoas a oficina, além de mim, que a 

facilitei. Havia duas pesquisadoras que estão elaborando uma pesquisa com o tema da 

participação em conselhos gestores do território, dois conselheiros de saúde do 

território, algumas moradoras da região. Algumas delas foram convidadas por uma irmã 

catequista franciscana que atua no projeto Semear o Bem (Figura 13), que indica buscar 

práticas que resultem em mais qualidade de vida. Havia mais de uma irmã na oficina, 

uma delas é voluntária no Hospital M‟ Boi Mirim. Especificamente a que divulgou está 

oficina, participa ativamente do FDV e comentou anteriormente comigo, que também 

participa às vezes das reuniões do conselho gestor da UBS de sua região. Também 

participou da oficina o representante do hospital, que trabalha com pesquisa e uma 

estudante de mestrado.  
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FONTE: Projeto Semear o Bem.  

Figura 13. Folder – Projeto Semear o Bem. 
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A diversidade de participantes fez com que eu tivesse que adequar um pouco a 

dinâmica da oficina, durante a qual surgiram temas polêmicos , como a cooptação de 

conselheiros e a relação difícil neste espaço com pessoas vinculadas a partidos. A saúde 

mental ganhou destaque como um dos grandes nós do território. Há uma percepção de 

que há pouca participação, de que as pessoas não querem se envolver. Foi apontado em 

uma das falas que a população do território tem um problema de baixa estima. 

Dificuldades de acesso a equipamentos de saúde, de mobilidade, de espaços para 

realização de outras atividades que visem mais qualidade de vida foram mencionadas. 

Ao mesmo tempo em que há uma percepção de pouca participação ou envolvimento das 

pessoas na participação, foi apontado o número expressivo de eleitores no conselho 

gestor do hospital, contudo há a opinião de que os mesmo são sempre eleitos. Também 

há uma afirmação de confiança no exercício da participação, com potencialidade para a 

mudança e que levou o grupo a indicar uma motivação para continuar. Ao final fizemos 

um material para levar na caminhada, no dia dois. 

Chama a minha atenção que um conselheiro, no desenrolar da atividade cita que sua 

família não entende porque ele tem essa atuação e o questiona. Ele lembra que houve 

um tempo em que juntar pessoas, como nós estávamos fazendo naquela tarde, era 

considerado subversivo e proibido, resgatando, então, um pouco de seu histórico de 

participação. 

 Na noite deste terceiro dia vou para o Sacolão das Artes para a plenária 

intitulada “Diálogos Interculturais e Políticas Públicas”. Tive muita dificuldade para 

chegar ao local, apesar de ser geograficamente perto, o ônibus demorou muito e cheguei 

atrasada.  

 Devido ao atraso não consegui ver com clareza o pouco que faltava da fala dos 

palestrantes, contudo ao ser aberta a fala para a plenária, que era muito pequena, alguns 

temas aparecem. Uma pessoa resgata a volta de blocos carnavalescos na periferia; é 

posto como problema a pouca participação na plenária. Um morador que atua em um 

dos projetos da SSM relata que tentou fazer uma atividade de dança circular e que foi 

visto como “macumba”. Indicando possibilidade de este fato estar ligado ao aumento 

das igrejas neopetencostais. Ele lembra ainda que a Festa de São João mudou para 

quermesse e faz um resgate de como era e como esse evento acontece hoje, indicando 
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preocupação. Uma estudante universitária (universidade pública) relata experiências em 

seu campus e diz que há falta de interesse das universidades em espaço de cultura. No 

início das falas, um pesquisador (farmacêutico de formação) cita a mudança de 

costumes, como ir a benzedeiras ou uso de ervas, tradicionalmente presentes no 

território.  

 Ao comentar as falas, Piraporinha aponta a limitação dos gestores dos 

equipamentos que não levam o diálogo para além dos muros, grande dificuldade em 

conseguir trabalhar com a Secretaria da Educação, e ainda a necessidade de 

intersetorialidade que parece esbarrar na atuação do profissional que está no 

equipamento. Relata situação de preconceito e cita os baixos salários dos profissionais.  

 Raniere é bastante critico, diz ser cético em relação ao governo. Valoriza em seu 

campo a atuação com audiovisual e ao fazer isso crítica a atuação das universidades, 

exemplificando com uma universidade pública 

 “Uma tese de doutorado feita na (cita o nome da instituição) não vale nada.[...] 

O Estado não vai fazer nada” (Raniere) 

 Quem coordena a mesa é um militante de movimento de cultura que participa 

das atividades do FDV. Ele afirma  que “somos divididos em pastas”. Convida os 

presentes para a audiência pública sobre o orçamento da cultura e chama a atenção para 

a necessidade de diálogos intersetoriais. 

 No quarto dia vou à plenária intitulada “Violências, Violações e Extermínios”. 

Há bastante pessoas presentes, homens, mulheres, jovens e idosos. Uma mulher que 

participa ativamente do FDV dá as boas vindas ao espaço, que é o CDHEP. Ela resgata 

um pouco o histórico do espaço e abre à plenária. Chama a atenção no decorrer do 

encontro que os convidados dizem que não há uma mesa, especificamente nessa 

planária. Apesar de terem sido convidados para falar, se colocam de forma mais 

próxima à plenária. 
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 Foram convidados para falar um militante dos direitos humanos, uma jovem 

mulher e um jovem estudante universitário, ambos atuantes em um coletivo que trata de 

causas voltadas para a juventude. 

 Planalto começa a sua fala que é bastante densa, marcada por um 

questionamento sobre o que é a violência. Resgata fatos em que favelas pegaram fogo, 

no entanto, há hipótese do fogo ter sido provocado, associado à especulação imobiliária. 

Planalto diz que a história da humanidade é uma história de violência, mas também que 

há uma estrutura para manter a violência. Define-se como comunista, durante sua fala e 

comenta as chamadas falsas necessidades que o capitalismo cria. Exemplifica essas 

falsas necessidades com o consumo de produtos, que do seu ponto de vista não seriam 

necessários. Ainda em sua fala indaga quem quer ter segurança e, depois,  “quem quer 

ter a segurança da polícia militar?”. Dentre os temas que surgem Planalto cita a guerra 

às drogas e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da terceirização. Também 

destaca a presença de pessoas do movimento de moradia, presentes na plenária. Ele 

também afirma que há subnotificação das causas de morte nos hospitais, que encobrem 

o número real de mortes. 

 Uma fala de Planalto foi muito marcante, porque evidencia a complexidade das 

práticas de participação em que às vezes os indivíduos questionam a si próprio. 

“Às vezes estamos no movimento e achamos que estamos errados” (Planalto) 

Caiçara começa sua fala. Diz que não se fala do número de mulheres que estão 

morrendo, chama a atenção quando diz que as mulheres estão tomando pouco a palavra. 

[...] Nenhuma voz representa a voz feminina [...] A nossa carne é a mais barata do 

mercado [...] Toda a construção da mulher esta para o outro [...] Construir, nem que seja 

a força, espaços para a mulher ... seja protagonista na discussão [...] (Caiçara)  

Caiçara comenta ainda o dia 8 de março e crítica quando esta data é posta como um dia 

onde as mulheres ganham presentes ou flores, já que do seu ponto de vista a data deve 

ser um marco de luta. Caiçara cita ainda a necessidade de se construir um feminismo 

periférico. Quanto ao tema da violência, aponta que as mulheres estão diariamente 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI136066-EI1483,00-Proposta+de+Emenda+a+Constituicao+PEC.html
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trabalhando e buscando a vida em meio à violência. Aponta o pouco reconhecimento 

das mulheres no “mundo intelectual” e que elas possuem pouco espaço para as relações 

com a família. Destaca que o lugar da mulher em vários espaços ainda está muito 

aquém. Lembra do número de estupros na região e indica que de seu ponto de vista a 

intensificação da violência contra a mulher aumenta quando as mulheres dão um salto, 

se referindo ao contexto atual. Ao mesmo tempo, fala da dificuldade cotidiana de 

desconstruir imagens de mulher, um modelo de mulher presente no imaginário. Fala 

também do apoio a lésbicas e transexuais,  denominando-as companheiras. 

 Aracati inicia sua fala e crítica o extermínio de jovens que do seu ponto de vista 

é legitimado pelo Estado. Faz referência à PM. No decorrer do encontro questiona as 

pessoas sobre sua própria cor. Pergunta se as pessoas o consideram um branco. 

Algumas pessoas dizem que sim e ele responde que se considera um negro, indígena. 

Nesse momento resgata a origem de sua família.  

[...] Desconstruir... temos que desconstruir algumas coisas existentes no nosso cotidiano 

[...] Existe pena de morte na periferia [...] (Aracati) 

  Na sua fala Aracati diz que não existe guerra às drogas no Brasil, porque os 

políticos não são perseguidos e faz um convite ou uma provocação para reconhecermos 

quem é o nosso semelhante. Ao fazer isso, cita exemplos ligados a sua própria família 

ou convívio que apóiam pontos de vista de uma parte da mídia.  Em uma de suas falas 

diz que na quebrada, somos inimigos de nós mesmos, ao exemplificar essas situações. 

[...] Quem é o nosso semelhante? [...] Estamos perdendo quem nós somos [...] (Aracati) 

 Aracati relata proximidade com serviços de saúde do território, fala que não dão 

anestesia nos hospitais da região em mulheres negras em trabalho de parto, porque elas 

são vistas como fortes. Refere que teve essa informação por acompanhar grupos nas 

unidades de saúde. 

[...] Não conhecemos quem é o nosso semelhante [...]  

[...] O Capão Redondo é o lugar onde mais se estupra nessa região [...] (Aracati) 
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 Após, a fala é aberta para a plenária. Turquesa comenta que soube através de um 

espaço virtual seguido por sua filha que uma jovem da região foi estuprada e encontrada 

por um casal. O casal comentou o fato neste espaço virtual, pois estavam preocupados 

com a jovem. Segundo Turquesa o que a chocou na postagem, foi o fato da jovem ter 

pedido ao casal que não avisassem seus pais e nem a levassem para um hospital, pois, 

ela indicava sentir culpa pelo ocorrido. Já que era muito tarde da noite (3h da manhã, ela 

lembra).  Ao comentar o fato Turquesa se emocionou, fez referência a situação de 

violência que ela mesma sofreu e lembrou o quanto é difícil o atendimento nos serviços 

por onde passou. Turquesa também mostra indignação ao ler comentários de várias 

pessoas que justificam o ocorrido com a jovem pelo horário. Durante sua fala, ela cita 

outra situação em que a atitude de uma profissional médica orienta uma família a enviar 

uma adolescente para o nordeste, como solução para as questões da jovem, que parece 

estar começando a namorar. 

 Uma mulher participante de um grupo de hip hop lembra temas trabalhados em 

edições anteriores do FSS e diz que a situação não mudou e não vem mudando. Chama 

a atenção das mulheres e diz que é muito difícil as mulheres serem solidárias. Fala de 

possíveis preconceitos por ser a única mulher num grupo de happers e destaca a dor das 

mulheres que perdem seus filhos. 

 Alguns moradores se colocam, há relato de situação de violência policial e 

preconceito racial.  Uma moradora, mostra-se indignada e questiona os palestrantes. Diz 

que atualmente os jovens do bairro roubam a própria comunidade. Cita que estava em 

uma pastelaria (onde só tinha mulheres) e do lado havia um bar, então, um jovem 

escolheu roubar a pastelaria. Ela opina que a pastelaria foi roubada por ter apenas 

mulheres e ao mesmo tempo aborda uma mudança nas relações do território, pelo fato 

de ser moradora e ser assaltada por alguém do seu território. 

 A mesa comenta as falas e Aracati, em especial, chama a atenção que existe 

alguém provocando isso. Chama as pessoas para conversar e aponta possibilidade de 

diálogo. Caiçara, que tratou das causas feministas, diz que não há como saber se a 

pastelaria foi assalta pelo fato de ter apenas mulheres, mas que há possibilidade de 

trabalhar a questão com esses jovens,  que só no contato com esse jovem seria possível 

entender. 
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 A mudança nas escolas estaduais aparecerem, trazidas especialmente pelos 

moradores. Chama-me a atenção a fala de uma mulher, que demonstra não entender e 

não ver sentido algum, que seu filho mude de escola sem ela e ele serem consultados 

para saber da opinião.  

 “Por que não fomos chamados para saber da mudança?” (Moradora) 

 Planalto coloca que não dará certo a reorganização das escolas e cogita que esse 

fato contribuirá para o aumento da violência, pois algumas escolas mantém uma 

rivalidade. Cita um outro momento histórico que isso ocorreu e segundo Planalto 

coincidiu com o aumento da violência. 

 Havia profissionais da saúde na reunião, especialmente o representante de uma 

das OSs atuantes no território. Achei interessante que as críticas aos serviços 

apareceram de uma forma muito livre e sem rodeios.  

 O happer convidado fez sua apresentação ao final e um adolescente que faz 

dupla com ele valida a possibilidade de aumento da violência, por conta da 

reorganização das escolas. É interessante, pois, ele é aluno do ensino médio.  

 No último dia vou à sede da PSM, que é um dos pontos de encontro para saída 

da 20ª Caminhada pela Vida e Pela Paz. Ao chegar há um aglomerado de pessoas que 

aguardam a saída. Antes da caminhada começar a sair um grupo de teatro faz uma 

pequena apresentação que termina dizendo “Jardim Ângela Vive”, repetidas vezes. 

 Percebo a presença de várias pessoas que participam do FDV, trabalhadores da 

STS M‟ Boi Mirim, de uma OS e do secretário municipal de saúde. Alguns conselheiros 

de saúde também participaram.  

 Durante a caminhada houve orações católicas, cânticos católicos e músicas não 

religiosas (Figura 14). Houve algumas paradas. Uma delas foi em frente a uma base da 

polícia militar. O pároco fez uma fala pedindo pela vida dos policiais, mas também 

lembrou dos jovens mortos por estes policiais. Também durante a caminhada, 
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equipamentos sociais e de educação eram lembrados que estavam presentes, mas 

também foi feita menção à presença de paróquias católicas. 
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Figura 14 – Cantos – 20ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz 
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 Conforme o proposto eu levo o material produzido na oficina que conduzi e 

algumas pessoas presentes na oficina estavam na caminhada. 

 Ao chegarmos ao cemitério São Luiz, são lidas as faixas. Uma carta é lida por 

Damaceno e Jaci;representantes da assistência social também lêem uma carta. Há um 

momento em que 20 jovens entram vestidos com as camisetas das 20 caminhadas. 

Também há um momento em que as pessoas são convidadas a amarrarem fitas brancas 

em umas cruzes, em memória aos mortos. Teve ainda o canto de clarinete. As árvores 

foram plantadas por pessoas da comunidade, dentre elas a mãe de uma vítima de 

violência. Também cabe destacar que o secretário municipal de saúde acompanhou a 

caminhada, mas não foi convidado ao palco em nenhum momento, assim como outras 

figuras públicas, apesar de ser informada a presença, pelo pároco.  

 

4.6 Sexta atividade. 

Data: 06/11/2015   

Início: aproximadamente 9h 30.                                              Término: 

aproximadamente12h. 

Atividade Observada: Reunião Ordinária do Fórum em Defesa da Vida. 

Pauta(as):   

Avaliação do VI Fórum Social Sul e da 20ª Caminhada pela Vida e pela Paz; 

Reunião extraordinária de Outubro – Saúde na região; 

Tribunal Popular (genocídio da juventude preta, pobre e periférica). 

Participantes: população da região (Jd. Ângela e demais bairros próximos), 

profissionais de saúde e gestores da administração direta e OS, educação, justiça, SSM, 

coletivos, representantes de ONGs, representante da Subprefeitura de M‟ Boi Mirim, 

pesquisadores. 

Organização da atividade: a atividade foi organizada pela comissão executiva do 

FDV, divulgada através de convite enviado por e-mail. 
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Condução da Atividade: a reunião é aberta pelo pároco, mas no decorrer as pessoas 

vão se colocando espontaneamente. 

Dinâmica do encontro: acolhida pelo pároco, balanço do VI FSS e 20 Caminhada Pela 

Vida e Pela Paz, abertura para fala da plenária, divisão em grupos, pausa para o café, 

retorno dos grupos. 

Relato da atividade: Chego 15 minutos mais tarde que o horário marcado para início 

da reunião. A reunião já havia iniciado. Balneário faz uma apresentação que aponta os 

principais dados do VI FSS. Em sua fala cita a não apresentação do Mapa da Juventude, 

que tinha sido cogitada como atividade do VI FSS. Destaca que a oficina intitulada 

“Adoecimento e Suicídio” não aconteceu e que a oficina “Jovens Vítimas e 

Vitimizador” foi a única oficina que não teve quórum. É destacada a atuação dos jovens 

nos painéis. Também é citada uma estimativa de pessoas presentes na 20ª Caminhada 

Pela Vida e Pela Paz, que foi percebida como menor do queque em anos anteriores.  

 Botucatu sugere que seja aberta a palavra para comentários, nesse momento, 

Kagohara faz referência a reunião ocorrida com o secretário da saúde em dezesseis de 

outubro, atividades do VI FSS e outros encontros e diz que esses espaços já estão 

produzindo consequências, destaca a ampliação de equipes dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) no território. Diz que toda unidade deve ser capaz de atender 

vítimas de violência e que espera que falas dos encontros não se repitam no futuro. 

Nesse momento, lembra uma fala na qual foi dita que uma profissional médica 

encaminha a questão da violência, como se não pertencesse a sua esfera de atuação. Cita 

atividade com adolescente em uma unidade e diz de sua pretensão em conhecer mais e 

se possível ampliar. Lembra a violência contra a mulher e afirma querer atuar nestas 

questões, apontando também para treinamentos dos profissionais.  

 Botucatu destaca que vem entendendo que a questão da saúde é muito mais 

ampla, que há a necessidade de tratar as causas. Nesse momento é apontado que a Saúde 

Mental e Saúde Bucal são pontos “fracos” na região.  

Nakamura levanta a questão de como as mobilizações (reuniões ocorrida neste 

ano) vem impactando a saúde. Demonstra ser uma preocupação sua, ter esse fato claro. 
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Ele não pôde estar presente em grande parte das atividades do VI FSS, diz que informou 

sobre a existência do VI FSS no evento que estava participando e que houve interesse 

das pessoas em saber sobre. Após isso ele diz que gostaria de saber como foi o painel do 

dia primeiro de novembro, ocorrido na manhã no CDHEP.  

Ele é informado que houve presença marcante de pessoas ligadas ao movimento 

de moradia, também foram lembradas as pessoas que foram convidadas para falar neste 

painel, essa fala foi realizada Balneário, que coordenou o painel. Jaci fala das atividades 

ocorridas em um espaço que ela frequenta
*
 e destaca a exposição de painéis. Eu

†
 faço 

menção à fala de Aracati que chamou todos a pensar e ao mesmo tempo nos provocou e 

nos questionou sobre quem é nosso semelhante. Aracati fez menção a isso, na tentativa 

de fazermos ver como enxergamos os jovens mortos, expostos na mídia. Lembro que no 

final do encontro, pessoas moradoras da região começaram a se colocar mais e uma 

mulher provocou os convidados, dizendo que foi a um lugar do bairro comer pastel, 

nesse local só havia mulheres; no local ao lado havia homens e um deles entrou na 

pastelaria e a assaltou. Aracati chamou essa mulher a pensar em outros fatores que 

podem ter contribuído para a atuação do jovem que cometeu o assalto e se mostra aberto 

a manter diálogo com ela sobre o assunto.  

Mirim faz um resumo do dia primeiro e aponta que de seu ponto de vista alguns 

levantamentos foram apontados do sentido de se questionar como enfrentar as situações 

e quais os encaminhamentos. Ele aponta também que as situações de crueldade do 

cotidiano foram citadas, lembrando relatos de moradores. Destaca ainda que a idéia de 

um certo retrocesso em algumas questões e as questão da mulher ganharam 

evidência.Ao ouvir o ponto de vista de Mirim, Botucatu afirma que:  

“É a juventude da periferia que está em risco” (Botucatu) 

                                                           
*
 Nesse momento tenho dificuldade de registrar sua fala, pois foi referente a um espaço 

que não participei e também devido à quantidade de informação.  
†
 Sinto vontade de partilhar minha impressão do painel do dia primeiro de novembro, e 

avalio que esse fato prejudicou minha capacidade de observação, mas pode ter 

contribuído com o grupo. 
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Durante as conversas a percepção de que houve dificuldades na comunicação 

durante a divulgação do VI FSS ganhou destaque. Além disso, a produção de materiais 

e uso de tecnologia online foram citadas. 

Após esse momento é decidido que se organizem cinco grupos para trabalhar as 

seguintes questões: avaliação geral, público alvo, avanços e o que precisa melhorar. 

Todos os grupos trabalharam os quatro temas.  

Cai em um grupo composto por um pesquisador, um aluno de mestrado, 

morador do território, e uma trabalhadora da STS M‟ Boi Mirim, responsável pela saúde 

mental. 

Eu e Reis comentamos da oficina que fizemos. Recreio comenta que, de seu 

ponto de vista, os nomes das oficinas e o próprio espaço do fórum são muito 

intelectualizados e interferem na participação das pessoas do bairro. Reis fala de suas 

sugestões, aponta que as oficinas deveriam ocorrer ao longo de um período e não se 

concentrar nos três dias de realização do fórum. Neste grupo há consenso de que houve 

pouca participação. Zélia não participou das atividades, mas manifesta seu ponto de 

vista quanto à possibilidade de o Hospital M‟ Boi Mirim ser um hospital escola. Ela 

acha que o fato de o espaço do aprendizado ser no hospital pode não ser interessante, 

pois corre o risco de ser construída uma formação hospitalocêntrica. Ela cita que 

participou na implantação do Programa Saúde da Família (PSF) no território e enfatiza 

acreditar nesse modelo, devendo a formação ser orientada para esse caminho.  

 Na apresentação dos grupos a questão da pouca participação é vista de forma 

diferente. Um grupo considera que o número de participantes foi grande. Uma jovem 

estudante que veio ao fórum pela primeira vez sugere que aconteça mais divulgação nas 

universidades. Diz ser tímida, mas consegue falar muito genuinamente. Ela diz que até 

pouco tempo achava que a mulher apanhava porque queria e que a primeira vez que foi 

em uma visita em um local do território, foi morrendo de medoNesta fala ela explicita 

sua visão do território antes de o conhecer e também que questões como a violência 

contra a mulher adquiriu outro significado a partir das experiências do estágio dela no 

território. 
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 Durante as falas é citada a necessidade de cativar mais pessoas, vítimas e 

familiares. Também houve menção de que o VI FSS surtiu efeito e que teve oficinas 

muito variadas. Chama a atenção uma manifestação que define a caminhada como um 

ato religioso, mas também um ato de protesto. 

 É levantado que ao insistir nas pautas de saúde, mudanças começaram a serem 

vistas e que não se pode deixar parar. Que é necessário manter o monitoramento das 

plataformas. Essa fala é referida por Mirim. A experiência com as temáticas de saúde é 

posta como uma referência de aprendizado para trabalhar outras pautas. 

 Botucatu questiona se a caminhada deve continuar acontecendo, se ainda faz 

sentido. Indica estar motivado a pensar o novo e chama o grupo a avaliar a questão e 

pensar em outras possibilidades. Todos os grupos consideram que a caminhada deve 

continuar. Quanto à questão da dificuldade de participação das pessoas e a falta de 

envolvimento, Botucatu resgata situações apontadas pelo representante do MTST e diz 

sentir um individualismo, que as pessoas estão muito voltadas para o “celular”, 

“internet”.  

 Amélia lembra do período da carestia e cita que foi feita uma mobilização para 

ficar uma semana sem comer carne, para que o preço baixasse. Assim, ela expressa a 

opinião de que esse tipo de ativismo não ocorre mais. Diz de sua preocupação em 

formar novas lideranças e como as antigas lideranças podem contribuir nesse processo. 

Mas diz também que não sabe como fazer. 

“As lideranças estão cansando” (Amélia)  

Jaci diz de sua participação no ato da caminhada, ao fazer a leitura de uma carta, 

quando sentiu que não deveria ser ela a leitora. Opina que deveriavia ter sido um jovem, 

mas que apesar de ter jovens, não os sentiu agregados. Afirma  que tem a sensação que 

a presença do jovem é periódica, ou seja, podem contar com eles por um período.  

O grupo questiona a atuação da PM na caminhada e é esclarecido por Botucatu 

que eles ofereceram ajuda, mas que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) já estava 

atuando, então, não foi preciso. Mas é destacada a ausência do representante da BCS na 
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reunião do FDV desse mês. A mudança de representante é lembrada e Botucatu diz que 

eles (se referindo à polícia) sabem que quando se fala de genocídio dos jovens, estão 

falando deles. Tenho a sensação de que realmente o grupo percebe a presença do 

representante da polícia nas reuniões do FDVexclusivamente como observador.   

4.7 Sétima atividade.  

Data: 16/11/2015                                    

Início: aproximadamente 9h 30 minutos .                              Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Executiva do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta(as):   

Encaminhamentos de novembro (VI FSS e 20ª Caminhada);  

Encaminhamentos na área de saúde mental;  

Encaminhamentos para Tribunal Popular;  

Preparação para o encontro de dezembro. 

Participantes: trabalhadora de saúde (UBSI), trabalhadora de um dos serviços da SSM; 

representante da STS M‟ Boi Mirim; pesquisador, pároco, uma estudante de mestrado 

que mora fora do território e um estudante de mestrado que mora no território. 

Organização da atividade: atividade aberta para qualquer pessoa que se interesse em 

participar, divulgada por e-mail, através de convite com indicação de data, local, pauta e 

horário. 

Condução da atividade: as pessoas se pronunciam espontaneamente quanto às pautas 

abordadas. 

Dinâmica do encontro: um grupo pequeno discute as pautas. 

Relato da atividade: Chego à sede da PSM para a reunião da executiva do FDV. 

Botucatu está sentado conversando com Damaceno. Também está presente uma 
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estudante que está fazendo mestrado na região com o tema da Saúde Mental. O tema do 

fechamento das escolas estaduais ganha destaque e circula na mesa o celular de 

Botucatu, que mostra a foto de um professor que foi agredido em uma escola ocupada 

na região. Botucatu fala que foi até a escola, pois soube da tentativa da PM em entrar na 

escola, além do professor é sabido que uma professora também foi agredida. A atuação 

da PM neste caso é posta como grotesca, mais a frente outras situações de violência 

policial aparecem, incluindo menção a ação de grupos de extermínio. 

 Vamos para uma sala para iniciar a reunião e o tema da educação ganha 

destaque. O grupo começa a pensar como pode contribuir com a temática. É lembrado 

que outros coletivos e movimentos do território estão se mobilizando para discutir a 

questão das escolas, então, vêem que é mais adequado mostrar apoio a esses coletivos 

através de nota de apoio e trazer alguém da educação para o espaço do fórum, para 

trocar informação do que está acontecendo. 

 Botucatu lê uma postagem do professor agredido que estava circulando na 

internet, é sugerido que o FDV também circule essa fala do professor.  Essas sugestões 

foram postas por Damaceno, mas apoiadas pelos presentes. Chama a atenção que 

Mariane questiona se as pessoas estão acompanhando pela internet a situação nas 

escolas e diz que ela está a todo o momento postando coisas sobre o tema e divulgando. 

É posto também que com o atentado na França, as questões que estão acontecendo no 

Brasil não estão sendo postas na mídia, seja quanto ao fechamento das escolas ou o 

rompimento das barragens na cidade mineira de Mariana.  

 O processo de eleição dos conselheiros tutelares também é citado. Botucatu 

comenta as dificuldades, que não houve utilização de urnas e sua fala indica que o 

processo foi muito conturbado.  

 O tema da saúde mental é posto por Riviera. Ela diz que na última reunião da 

executiva do FDV foi combinado ser realizado um encontro no dia 27 de novembro de 

2015 sobre a saúde mental na região. Nesse momento Damaceno fica um pouco 

confuso, por não lembrar desse combinado. Botucatu questiona onde seria esse encontro 

e ela diz que seria na paróquia. As pessoas concluíram que houve algum problema na 



410 
 

comunicação
*
 e optaram por tratar da temática da saúde mental em parte da reunião 

ordinária do FDV.  

Botucatu questiona Zélia, se é possível trazer uma profissional atuante na SMS 

na reunião ordinária do FDV. É posto que a pessoa cogitada tem uma posição radical 

em favor da reforma psiquiátrica. Botucatu destaca que as decisões são tomadas na Rua 

General Jardim, sem considerar a realidade do território. São lembrados alguns casos de 

pacientes onde foi necessária a internação. As pessoas se colocam que não são a favor 

de que interne a pessoas, mas que há situações e casos no território que essa medida é 

necessária. É citada a situação de moradia e dito por Botucatu que quando um jovem 

surta a família inteira não consegue dormir e também os vizinhos, por conta da 

proximidade das moradias. Há uma idéia clara de que o distanciamento territorial entre 

a secretaria municipal e o cotidiano do território impede a secretaria de ver a realidade 

local e tomar as decisões com base nesse olhar. 

“Perdemos uma pessoa porque estava em casa prezo” (Mariane) 

“Aqui não é igual a qualquer lugar” (Não anotei que pronunciou a fala) 

Chama-me muito a atenção a fala de Mariane. Na qual ela relata que uma vez 

levou para sua casa uma criança que atendia no serviço e a criança ao ver a porta de um 

outro cômodo da casa dela, perguntou quem morava lá. Ela destaca que às vezes vai à 

visita no território e não dá pra conversar porque o vizinho vai ouvir e que muitos 

moram em cômodos únicos, que o mesmo espaço junta todos os possíveis espaços de 

uma casa tradicional. 

A conversa continua e a questão da radicalidade da profissional da secretaria 

municipal é questionada. Botucatu exemplifica que ele é contra o aborto, mas que não é 

contra a discussão sobre o tema. Mariane se manifesta dizendo que no aborto há várias 

questões e que sua opinião varia de acordo com a situação, mas mostra achar necessário 

o debate. Ela critica a posição de uma instituição que defende um único modelo de 

família tradicional. Nesse momento Recreio diz que a própria igreja católica está 

                                                           
*
 Observo que na última reunião o tema foi abordado, mas ainda não havia uma proposta de data e o 

assunto seria melhor trabalhado (vide reunião dia... ) mas isso tem que ficar claro no encontro anterior. 
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promovendo esse tipo de postura. Há criticas a posturas de grupos da igreja que 

valorizam idéias arcaicas, como um modelo de família tradicional . Botucatu diz que no 

momento sente que o melhor investimento é o FDV. 

É decidido que a próxima reunião ordinária abordará a saúde mental, terá uma 

avaliação do ano e uma fala do fórum de educação, que é um outro fórum que possui 

representantes nas atividades do FDV. Riviera ressalta que o mamógrafo de um 

equipamento da região já está funcionando e atribui esse fato a mobilização ocorrida no 

FDV, após, a vinda do secretário, em dezesseis de outubro, no entanto, o grupo lembra 

que quanto à questão de fechamento de leitos não houve nenhuma resposta por escrito 

da secretaria municipal, após o referido encontro. 

Durante a fala da trabalhadora da STS M‟ Boi Mirim, que atua especificamente 

no campo da saúde mental, ela destaca tentativa de realizar trabalho com equipamentos 

de educação. Nesse momento ela recebe indicação, por Mariane, de espaços e pessoas 

que podem participar nesse processo.  

4.8. Oitava atividade 

Data: 04/12/2015                                    

Início: aproximadamente 9h 30 minutos.                               Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Ordinária do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta(as):   

Encaminhamentos de novembro (VI FSS e 20ª Caminhada);  

Encaminhamentos na área de saúde mental;  

Encaminhamentos para Tribunal Popular;  

Preparação para o encontro de dezembro. 

Participantes: trabalhadora de saúde (UBSI), trabalhadores(as) da SSM; pároco, 

representante da STS M‟ Boi Mirim; pesquisadores(as), estudantes de mestrado, 
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conselheira do idoso, profissionais da educação, coletivos, representantes da 

Subprefeitura de M‟ Boi Mirim, representante da Secretaria de Direitos Humanos da 

Prefeitura de São Paulo, representante do Hospital M‟ Boi Mirim, conselheira de saúde, 

estudantes atuantes na ocupação das escolas estaduais e representantes da OS CEJAM. 

Organização da atividade: atividade aberta para qualquer pessoa que se interesse em 

participar, divulgada por e-mail, através de convite com indicação de data, local, pauta e 

horário. 

Condução da atividade: o pároco recebe os presentes e a pauta do dia é apresentada. 

Como nos demais encontros, as pessoas se manifestam de forma espontânea durante a 

reunião. 

Dinâmica do encontro: acolhida dos presentes, apresentação da saúde mental com 

indagação da plenária, divisão em grupos, pausa para o café, retorno dos grupos e fala 

de estudantes atuantes na ocupação de uma escola do território. 

Relato da atividade: A última reunião ordinária de 2015 também aconteceu na sede da 

PSS. Antes de iniciar a reunião, Paulista que atua na região e é moradora, comenta o ato 

realizado na noite anterior, em que alunos da rede estadual foram para a Estrada do M‟ 

Boi Mirim protestar. Ela os acompanhou e mostra estar apoiando os alunos nesse 

processo. Ela cita o fato para Botucatu, que diz não concordar com esse jeito de atuar, 

pois segundo ele, fechar a M‟ Boi Mirim no horário em que as pessoas estão voltando 

do trabalho afasta as pessoas da causa, não promove apoio. Então, Paulista indica não 

concordar com Botucatu e diz que várias pessoas buzinaram e fizeram sinal de apoio. 

Uma senhora ligada à paróquia diz que o ato fez o ônibus atrasar muito. Paulista opina 

que, mesmo assim, essa é a alternativa para o momento. 

 A sala não estava cheia como de costume, mas ao longo do encontro chegaram 

mais participantes. É pedido que cada um se apresente; chama-me a atenção o grande 

número de psicólogos presentes. Após, Zélia é chamada para fazer sua apresentação. 

Ela trouxe de uma apresentação em Power Point intitulada “Rede de Atenção 

Psicossocial”, que contém um resgate da história da Saúde Mental e da Política de 

Saúde Mental atual. Ela também recorda os princípios do SUS. Diz que tudo que é feito 
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é construído com base nos princípios do SUS e diz que hoje em dia há um CID 

(Classificação Internacional de Doenças) para tudo. Ela comenta a Rede de Atenção 

Psicossocial e diz que a rede forma um tecido. Ela destaca palavras que acha importante 

da Política de Saúde Mental, e fala que “a saúde é socialmente determinada, tem que ter 

muitas estratégias, não é só o remédio”, cita também outros profissionais que 

diversificam a possibilidade de cuidado; pontua o trabalho com redução de danos e 

destaca que nos CAPS há uma assembleia atuante além das reuniões do conselho gestor.  

Enfatiza que a rede exige ação entre os diversos setores, não exclusivamente saúde e 

afirma que há muitas reuniões e que o atendimento é contínuo. 

 A apresentação segue e Zélia cita que no território não há consultório na rua e 

nem unidade de acolhimento. Destaca que já houve experiências pontuais de internação 

domiciliar. Cita ainda que deveria ter no território 114 leitos, seguindo as diretrizes da 

Política de Saúde Mental, relativas a quantitativo populacional, no entanto, há apenas 24 

na região. Nesse momento a questão do quantitativo populacional ganha destaque, pois 

é percebido que esse número não é apenas para a região de M‟ Boi Mirim, mas para 

toda a região Sul, então, Zélia lembra que além da região Sul ainda há atendimento para 

população de cidades vizinhas.  

A quantidade de leitos apareceu por conta de uma pergunta da plenária. Nesse 

momento Nakamura disse que estava percebendo que a conversa ficava mais rica 

quando Zélia respondia as perguntas da plenária e como já tinha passado um bom 

tempo, sugeriu que ao invés de Zélia permanecer na apresentação tradicional, que 

respondesse as perguntas das pessoas. Zélia aceitou e concluiu um último slide. 

Balneário pediu para esclarecer que o FDV não é contra a reforma psiquiátrica, 

mas o fechamento dos leitos, sem outra alternativa, traz a necessidade de discussão.  

Botucatu diz que é difícil passar uma semana que ele não vá ao equipamento de 

referência pedir uma vaga. Zélia lembra da expertise desse equipamento em trabalhar 

com saúde mental e diz que esse serviço ainda permanece na rede, especificamente na 

administração de CAPS.  
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Durante as manifestações, a necessidade de mais equipamentos para a saúde 

mental ganha força, contudo na explicação de Zélia a aquisição de mais equipamentos 

se dá pelo quantitativo populacional, seguindo as diretrizes da política de saúde mental. 

Está explicação é discutida por Nakamura, que faz uma fala dizendo que se o sistema 

trabalha com equidade, não faz sentido pedir a aquisição de equipamentos considerando 

apenas o número de habitantes. E justifica que há necessidade de mais equipamentos no 

território, não apenas pelo número de pessoas, mas pela vulnerabilidade. Em sua fala 

chega a dizer que a rede não existe.  

Kagohara começa a falar e afirma que a população está com dificuldade na 

atenção psicossocial. Ele destaca a questão da violência como um grande problema. 

Comenta que mais do que ampliar a rede é necessário preparar a rede. Diz que os 

profissionais tem mostrado não saber como agir, no tocante a intervir nas questões de 

violência. Ele destaca que cada UBS tem que ter o seu papel no tratamento das 

questões. Reforça que há muitas entidades trabalhando no território e que há também 

empresas querendo ajudar; depois, cita que o poder público possui suas limitações e 

temos que ver outras possibilidades. 

Vera aponta que, de seu ponto de vista, os ACSs são os que mais conhecem o 

território. Ela diz que do seu ponto de vista o ACS está quase virando um burocrata. 

Cita limitações na atuação desses profissionais como o fato de não poderem fazer grupo. 

Destaca que eles precisam de formação e lembra do curso que já existe. Fala também da 

atuação de duas ACS que promoveram um grupo em um período, algo como muito 

positivo.  

Rivirera diz que a UBSI é um equipamento maravilhoso e que precisa haver 

mais UBSI. Após, Kagohara cita serviços oferecidos na UBSI, especificamente o NASF 

e afirma que o atendimento oferecido ultrapassa o atendimento médico. Enfatiza que, 

primeiramente, é necessário fazer funcionar as coisas que já existem. 

Imbé destaca que criar um novo serviço gera mais demanda e que falta grupo de 

apoio comunitário no território que auxilie a saúde. Essa informação é baseada em 

dados preliminares de uma pesquisa que vem sendo realizada no hospital. Ele reforça 

que a saúde vai dar conta apenas de uma parte das questões. 
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Após esse momento somos divididos em cinco grupos para fazer uma avaliação 

do ano e proposições. Cada grupo recebe a ata do dia que contém os temas tralhados. 

Fico no grupo três, composto por Mirim, Copacabana, Herculano, e um outro 

membro, que não consigo identificar quanto à vinculação. A saúde se destaca como um 

tema bastante abordado; o grupo faz um resgate de como a questão foi trabalhada. A 

questão do hospital vir a ser um hospital escola teve destaque. Herculano diz que os 

médicos do território devem ser formados no território, manifesta indignação ao saber 

que os médicos são levados e trazidos de carro. Fala que se o médico fosse do território, 

o medo dele seria o mesmo do morador. Kagohara diz que alguns preferem vir de 

condução própria e que está ocorrendo assalto, do ponto de vista dele não há tanta falta 

de médico neste território. Mirim acha que a questão de tornar um hospital escola deve 

ser ampliada para a aquisição de uma universidade de qualidade, que ofereça não apenas 

formação de médico.  Destaca que na região não há nenhuma. Kagohara diz que quando 

o médico se forma geralmente fica nas especialidades; entendo que quer dizer que isso 

independe de sua origem. 

Herculano fala sempre “nós”, ao referir questões percebidas por ele como 

importantes, por exemplo, nos assuntos relativos a desmilitarização da polícia ou 

formação de profissionais de saúde. A UBSI é posta como algo positivo e Kagohara 

lembra barreiras que impedem a construção de uma universidade, como a falta de 

recurso público e de terrenos. Mirim lembra que em outro território isso já aconteceu. É 

feito um breve resgate dos demais temas, mas sem dúvida o tema da saúde ocupou a 

maior parte do tempo.  

Após esse momento, os grupos retornam e trocam o que foi discutido em cada 

um, quanto a avaliação e sugestão para o próximo ano. Um dos grupos aponta que a 

saúde é um tema transversal em quase todos os temas, coloca a necessidade de 

ampliação da rede de atendimento e criação de protocolo para orientar o atendimento a 

vítima de violência. Essa necessidade da criação de protocolo se deu por conta da 

percepção por alguns de que não se sabe como conduzir casos de violência, então, o 

protocolo foi posto como uma possibilidade de direcionar. Um outro grupo menciona 

que as questões de saúde foram tratadas de forma produtiva, mas também foi posto a 

necessidade de criar grupos que acompanhem o desenvolvimento dos temas abordados. 
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Botucatu pede pra falar e diz que precisa ser dito das conquistas do fórum e que as 

coisas estão melhores do que antes. É trazida ainda por um grupo a necessidade de 

maior aproximação com a defensoria pública e fazer um controle social melhor. Quanto 

à caminhada pela paz, ela é posta como um ato importante, mas é considerado que deva 

incorporar mais pessoas e ser mais popular, também é posto que ela deva voltar a ser 

mais ecumênica. Em um momento ela é colocada como uma possibilidade de ação para 

o ano todo. Uma pedagoga chama para a necessidade de atuação mais próxima com 

outras áreas, especificamente a saúde; diz também da necessidade se usar o espaço da 

escola. Flóra diz que a Santos Mártires deve aparecer mais e se posicionar. Após, é 

acordada uma data para a próxima reunião.  

Chama a atenção que na apresentação do grupo três, de que eu estava 

participando, não foi acordado quem falaria e Herculano se dispôs a falar. Ele reforça a 

necessidade de formar médico do território para atuar no território. Ao falar isso diz que 

é o que o grupo acha. Então, Kagohara comenta com o colega ao lado que isso não foi o 

que o grupo acordou. Herculano defende ainda o não aumento do número das BCS no 

território, mas reparei que esse assunto não foi abordado no grupo. 

A questão da não participação por parte considerável da população do território 

também apareceu, seguido de um questionamento sobre como mobilizar. Também é 

percebido que alguns temas continuarão os mesmos no ano seguinte. O tema da 

desmilitarização também foi lembrado. 

Por último uma jovem e um jovem que estão ocupando uma escola do território 

são convidados para falar. A jovem está com a voz prejudicada, mas consegue falar. 

Dentre seus apontamentos, destaco as seguintes questões: a PM não traz segurança 

nenhuma; é citado que o presidente dos Estados Unidos falou das ocupações nas escolas 

e isso é percebido como algo grandioso, é enfatizado que irão ocupar, sim, e que ficarão 

para a história; é dito  que organizaram uma aula de cidadania e montaram um fórum 

durante a ocupação; também que celulares de estudantes foram bloqueados; é dito ainda  

da perseguição policial de um jovem e da pressão posta nos pais; foi mencionada, 

também, uma reunião com a supervisora da educação, na qual a profissional, segundo a 

estudante, desqualificou as pessoas do território ao questionar uma mãe se ela tinha o 

ensino fundamental e se queria uma vaga no EJA (Educação de Jovens e Adultos). A 
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estudante remete a postura da profissional ao poder aquisitivo dela, dizendo que ela não 

quer que os pobres consigam estudar para não concorrer com os ricos.  

[...] PM pra mim não vale de nada, são corruptos [...] Se ela chega lá humilhando 

a gente, eu vou humilhar ela igualmente [...] (estudante) 

O representante da secretaria de direitos humanos sugere que todas as ações de 

violência realizadas pela polícia sejam registradas pelos adolescentes e que dados 

precisos como identificação de placa de carro, por exemplo, sejam anotadas. A 

expectativa é a que a secretaria atue junto e realize um trabalho. Enseada parabeniza os 

estudantes e diz que eles estão certos em lutar pelas escolas.  

3.9 Nona atividade 

Data: 18/12/2015                                    

Início: aproximadamente 9h 30 minutos.                               Término: 

aproximadamente 12h. 

Atividade Observada: Reunião Executiva do Fórum em Defesa da Vida.  

Pauta(s): 

 Não teve uma pauta pré-definida.  

Participantes: trabalhadora de saúde (UBSI), dois trabalhadores(as) de um dos serviços 

da SSM e o pároco.   

Organização da atividade: atividade aberta para qualquer pessoa que se 

interesse em participar, divulgada na última reunião ordinária do FDV. Dessa vez não 

houve convite por e-mail
*
 A trabalhadora apontou que o envio do e-mail ajuda a 

lembrar da reunião. 

                                                           
*
 Uma trabalhadora da saúde que eu entrevistei me contatou para confirmar se a reunião 

ocorreria. Contatei um dos membros da executiva que confirmou. Ela me contatou para 

confirmar sobre a realização da reunião por conta da necessidade de informar a gerente 

da unidade onde trabalha. 
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Condução da Atividade: foram lidos tópicos da reunião anterior e as pessoas foram se 

colocando espontaneamente. 

Dinâmica do encontro: um pequeno grupo discutiu as pautas e sugeriram ações. 

Relato da atividade: Chego a sede da PSS e encontro Botucatu e Ângela conversando. 

Ela brinca dizendo que chegou alguém para o ajudar, cumprimenta-me e pergunta se 

terminei minha pesquisa. 
*
Depois de um tempo Mariane chega e, mais tarde, Riviera.  

 Riviera questiona se Botucatu está sabendo que a UBSI foi recentemente 

assaltada, há aproximadamente dois ou três dias. Ele responde que não. Então, ela conta 

que por volta das 19h uns homens renderam o segurança da unidade e trabalhadores(as) 

da limpeza e pegaram uma trabalhadora (gestante de alto risco) para mostrar onde 

estavam os objetos que eles queriam. Ela fala que foram roubados aparelhos de ultrason, 

televisão e estetoscópio. Diz que a gerente foi avisada por volta de meia noite. Riviera 

lembra de sua chegada a unidade pela manhã, diz que observou um aglomerado de 

pessoas e pensou que era o dia de uma doação que ocorre anualmente a comunidade 

pela OS. Cita que foi muito triste e que o aglomerado de pessoas eram os profissionais 

que chegavam para trabalhar, mas não podiam entrar.  

 Ela conta que o conselho gestor se reuniu e foi chamado pela gerente e que 

inicialmente eles pensaram em mais mecanismos de segurança como grade, por 

exemplo. Há um certo consenso de que foi algo encomendado, pois os aparelhos 

roubados não podem ser vendidos para qualquer pessoa, ou em qualquer lugar. É dito 

que os conselheiros avisaram para as lideranças o que tinha ocorrido e pediram para 

avisarem caso alguém chegue vendendo algo da unidade. Ela diz que é certo que não 

foram pessoas do bairro, mas sim de fora, pois tiveram como resposta das lideranças 

que ninguém apareceu com nada. Diz que quando a unidade abriu ocorriam muitos 

assaltos a profissionais e que o gerente teve que ir conversar com as lideranças, após 

essa conversa reduziu o número de assaltos. Ela demonstra tristeza e preocupação, pois 

diz que agora os roubos não se deram por objetos comuns, mas da unidade e isso foi 

uma preocupação do próprio conselho gestor. Ela refere também que uma usuária ao 

                                                           
*
 Eu havia contatado Ângela para ser uma das entrevistadas, mas devido à sua agenda não tinha 

conseguido retorno. Nesta oportunidade, marcamos. 
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chegar na unidade começou a chorar por conta do roubo e exclamava que os aparelhos 

eram de todos. Durante a conversa é mencionado que o lugar é indicado como perigoso 

por profissionais do território. 

 Vamos para a outra sala. Enquanto isso, Botucatu e Mariane comentam sobre as 

famílias e grupos tradicionais que defendem um modelo de família. Apontam que o 

perfil de família do território é diferente do modelo tradicional, em sua maioria.  

  Balneário começa fazendo a leitura do que foi tratado na reunião ordinária do 

FDV. É mencionada a idéia de elaboração de um protocolo para atendimento de pessoas 

em situação de violência. Essa sugestão apareceu na reunião ordinária e foi reforçada na 

executiva, contudo ainda não há indicação de como será. Nesse momento, alguns casos 

de saúde mental são levantados. Botucatu cita o caso de um rapaz usuário de diferentes 

tipos de droga e a situação de violência a que ele expõe os pais. O protocolo é posto 

como algo que oriente profissionais das mais diversas áreas para atuar nestas situações. 

Tenho a impressão de que não há clareza sobre a existência da notificação de violência 

no sistema de saúde e tampouco são abordados serviços ou experiências que lidem com 

esse tema. Entretanto, as unidades do território possuem um serviço específico para 

atuar na questão da violência, que é o NPV, que foi citado algumas vezes no FDV, mas 

não sem menção a o que ele faz. 

 Botucatu lembra que quem está atuando na Saúde Mental do MS é o Valencius  

Duarte Filho e destaca que ele foi diretor de um manicômio. Esse destaque é posto 

como um certo sentido de preocupação e indicação de como as coisas estão. Também é 

lembrado que Damaceno está na manifestação em Brasília que pede a saída desse 

profissional do cargo. Damaceno envia uma mensagem para um dos membros da 

executiva perguntando se pode assinar o manifesto como representante do FDV. Essa 

pergunta é direcionada ao pároco, por Balneário que lê a mensagem.  

 O tema da desmilitarização se destaca. Na anotação da reunião anterior há uma 

postura clara contra o aumento das BCS. Essa defesa foi feita por um membro do grupo 

que eu estava. Vale lembrar que ele se colocou como grupo, mas os demais membros 

não tinham trabalhado a questão. Nesse momento Botucatu diz que provavelmente 

quem apontou isso não conhece a história das bases comunitárias no território. Mariane 
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diz que é claro que é contra a forma de atuação da PM, mas que não dá para acabar com 

a polícia. Botucatu fala que chegou a conclusão de que mais do que falar de PM, deve-

se falar em segurança. Ele enfatiza que a questão da segurança deve ser mais trabalhada. 

 Mariane sugere mais trabalhos nas escolas e, em todas que passarem, recomenda 

que seja resgatada a luta do fórum. Ela acha interessante produzir um material, mesmo 

impresso, com os temas das caminhadas e histórico. Botucatu coloca que acha que deve 

ser disponibilizado na internet.  

 Quanto ao roubo da unidade é sugerido que se faça uma campanha de “não 

roube seu médico”, por Balneário. Neste momento, Botucatu sugere que essa mensagem 

dê lugar a algo mais voltado ao cuidado do equipamento de saúde (UBS), sugere que 

seja uma campanha positiva, sem o uso de “não roube” e que indique que precisamos de 

ajuda para cuidar do equipamento que cuida da família, amigos e familiares. Nesse 

momento Mariane diz que assim é melhor porque engloba a todos.  

 É questionado como o FDV atuará nesta campanha e inicialmente é posto que o 

FDV irá sugerir essa idéia e se colocará como apoio, também é proposta uma conversa 

com lideranças do território da unidade, a figura de pastores é destacada, como 

potenciais pessoas para dialogar. 

 Há um território apontado como de extrema vulnerabilidade. Riviera havia 

falado sobre ele na reunião ordinária do FDV. Esse território é abordado novamente e 

questiona-se como o ajudar. Então, a problemática da distância é destacada, mas 

também a importância de ter grupos, lideranças do próprio território que atuem lá. 

Alguns nomes são destacados e também é lembrado que algumas tentativas já foram 

feitas nesse sentido.  

 Ao final é concluído que o tribunal popular e o protocolo (referente a 

atendimento de violência) serão realizados. Especialmente o tribunal popular terá a 

questão do genocídio, segurança e desmilitarização. 

 Após essa atividade retornei a sede da paróquia para acessar os documentos 

disponíveis. Balneário me auxiliou mostrando os documentos existentes. 
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9.5. ANEXO B5 – AGRUPAMENTOS DOS TERRITÓRIOS – CEINFO. 

 

FONTE: Boletim Ceinfo, 2015 
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