QUEM SOMOS

A Escola de Governo de São Paulo (EG) é uma associação sem fins lucrativos dedicada à
promoção da cidadania ativa e da democracia participativa, cujo trabalho se baseia em
cinco pilares fundamentais:


O fortalecimento democrático;



A afirmação dos valores republicanos;



O aprofundamento da ética da/na política;



O desenvolvimento nacional;



O respeito aos direitos humanos.

Nos dedicamos, por meio da ação política, da comunicação e da formação a criar as
condições para a transformação da sociedade brasileira.

Desde 2011, nos inscrevemos como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público), com o intuito de estabelecer parcerias com outras organizações da sociedade civil e
com o poder público para ampliar o alcance de nossas atividades e das parcerias com outras
iniciativas da sociedade civil.

O QUE FAZEMOS?
Realizamos cursos de formação política e social destinados a todos aqueles que participam
direta ou indiretamente da gestão pública, militantes de movimentos sociais, partidos políticos
e organizações da sociedade civil, e a todos os cidadãos e cidadãs que desejam incidir
politicamente nos rumos da sociedade e explorar possibilidades para colocar em prática a
cidadania ativa.
Atualmente temos três tipos de formação:
1) Cursos regulares: Formação de Governantes e Formação Cidadã.

2) Cursos Especiais: Idealizados e realizados em diálogo com as demandas da
conjuntura, de menor duração, procuram tratar de temas específicos não abrangidos
pelos cursos regulares, pertinentes à conjuntura e de amplo interesse da sociedade.
Curso mais recente realizado: "A Luz de Hannah Arendt em tempos sombrios no Brasil"

3) Formações para públicos específicos: Formações destinadas principalmente
a gestores públicos, conselheiros, servidores públicos e estudantes.
Últimas formações realizadas:
 Formação de Servidores Públicos Municipais em Direitos Humanos e Cidadania, em
parceria com Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo;
 Curso sobre Direitos Humanos e Cidadania para servidores do Colégio
Arquidiocesano.

“Melhor escolha para este ano, 2016, eu não poderia ter feito! Frequentar as aulas tem
proporcionado alento ao meu coração intranquilo com as incertezas e retrocessos políticos
que temos todos presenciado. ” Christiane Moraes, aluna do curso Formação de
Governantes, sobre sua experiência na Escola de Governo.

Além das formações, também incidimos politicamente em processos e instâncias de
participação social por meio de representações institucionais e/ou individuais de seus/suas
fundadores/as e comitê diretivo.

COMO SURGIMOS?

A Escola de Governo foi fundada por Fábio Konder Comparato, Maria Victoria Benevides
e Claudineu de Melo em setembro de 1991, junto a outras personalidades do mundo político
e acadêmico, com o intuito de fortalecer a frágil democracia brasileira que se iniciava a
partir de uma formação baseada na ética.
Seu objetivo era contribuir para a superação dos grandes desafios colocados com a
consolidação democrática.

“Durante o meu curso de bacharelado em direito na USP, entre 1955 e 1959, nada me foi
ensinado quanto ao método de estudo. Aprendi, sem dúvida, os conceitos básicos e a forma
de utilizá-los. O que recebi, portanto, não foi propriamente uma educação jurídica, mas uma
instrução técnica, centrada em torno da lógica normativa. Faltou, sobretudo, assinalar a
íntima ligação do direito com os valores éticos e a sua inserção no quadro da História das
Civilizações. ” Professor Fábio Konder Comparato, co-fundador da Escola de Governo,
sobre uma de suas motivações para fundar a Escola de Governo

Seu principal idealizador, o Professor Fábio Konder Comparato, tem grande importância na
vida política brasileira. Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo e autor de grandes obras como “A afirmação história dos Direitos Humanos” e “A
Civilização Capitalista”, tem contribuído muito com as mudanças políticas desde a ditadura
empresarial-militar e a transição democrática. Se destacam sua atuação no desafio da
regulamentação da Constituição de 1988 em temas como democratização da mídia e
punição dos crimes da ditadura e sua participação social na vida institucional do País em
processos de grande importância, como a fundação da Comissão Justiça e Paz de São
Paulo.

Fundadores e Associados da Escola de Governo com ex-aluno Jorge Saracura

SOBRE NOSSOS CURSOS REGULARES

Metodologia
Ver, julgar e agir!
A metodologia empregada na Escola de Governo se resume nos verbos “ver, julgar e agir”, ou
seja, do conhecimento e avaliação crítica da realidade, passa-se à ação: cidadania ativa.
A Escola compreende que o processo de aprendizagem deve ser horizontal, construído de
maneira coletiva, e, por isso, vê seus/as aluno/as como sujeitos ativos, que igualmente
contribuem para o processo formativo, estimulando sua participação não apenas em sala de
aula, mas também fora delas.
O intuito, como diz o Prof. Fábio Konder Comparato é formar generalistas, isto é, "aprender
a olhar para a floresta e não somente saber ver a árvore!".

FORMAÇÃO DE GOVERNANTES

Primeiro e mais antigo curso da Escola de Governo, o Formação de Governantes tem como
objetivo refletir acerca da vida política do país e instrumentalizar os/as alunos/as para
analisarem e participarem ativamente da política, seja em sua ação cidadã, ou profissional,
no âmbito do País, do estado ou da cidade.
Além da desconstrução de conceitos e noções presentes no cotidiano, o curso tem como
premissa que a política não é neutra, tem caráter eminentemente coletivo, e que o
engajamento político pode ser recompensador não só por agir em causas importantes para o
desenvolvimento nacional, mas também pelo impacto social das ações e processos
impulsionados.
A ideia é que em uma democracia participativas todos/as somos e devemos ser
governantes!

Estrutura e grade programática
O curso se desenvolve em dois semestres, e além das aulas, inclui uma série de atividades
complementares, tais como a leitura e discussão de livros, exibição de filmes, geralmente
com os/as próprios/as idealizadores/as e vivências de campo.
A estrutura do curso é anual –um módulo por semestre– e os módulos podem ser cursados
independentemente, em qualquer ordem. Com duas aulas por semana, o Curso consegue
tratar e aprofundar diversos assuntos e estimular progressivamente as discussões e debates.
Módulo 1 - “Bases para a Cidadania Ativa”
O primeiro módulo do curso, intitulado “Bases para a Cidadania Ativa”, ocorre no primeiro
semestre de cada ano e se divide em seis partes:
IIIIIIIVVVI-

Introdução;
Poder, costumes e mentalidades;
Princípios políticos fundamentais;
O mundo em que vivemos;
Formação do Brasil contemporâneo;
As instituições e a realidade da organização política brasileira.

Enfoque das aulas: Construir um panorama geral da política e dialogar com os pilares políticos
percorrendo nossa história até o momento atual.
Módulo 2 - “Políticas Públicas”
O segundo módulo do curso, “Políticas Públicas”, ocorre no segundo semestre de cada ano e
se organiza nas seguintes partes:
IIIIIIIVV-

A transformação ética da vida social;
As políticas estratégicas para o futuro;
As políticas socioeconômicas;
A promoção da igualdade;
As garantias da realização das políticas públicas.

Enfoque das aulas: Formulação e implementação de políticas públicas, tais como saúde
pública, habitação, previdência, educação, igualdade de gênero e étnico-racial, população
LGBTI, população indígena, entre outras.

Professores/as e Ex-alunos/as
O curso é ministrado por docentes e especialistas de diversas áreas, de distintas visões e
experiências, garantindo a pluralidade de enfoques e perspectivas. Alguns dos/as
professores/as que costumam ministrar aulas no Formação de Governantes são:
Prof. Fábio Konder Comparato; Prof.ª Maria Victora Benevides; Prof. Claudineu de Melo; Oded
Grajew; Prof. Ladislau Dowbor; Ator João Signorelli; Prof.ª Lígia Fonseca; Prof.ª Úrsula Peres;
Prof. Ricardo Sennes; Tomás Wissenbach; Prof. Ildo Luís Sauer; Sérgio Leitão; Prof. Paulo
Sandroni; Prof.ª Sonia Kruppa; Prof. Jorge Kayano; Prof. João Sette Whitaker; Prof.ª Ermínia
Maricato; Prof. Lúcio Gregori; Prof. Roberto da Silva; Prof. Nabil Bonduki; Prof. Alexandre
Barbosa; Prof. Sergio Amadeu; João Pedro Stédile; Prof. Benedito Mariano; Prof. Maurício
Broinizi.
Alguns dos alunos/as que já passaram pelo Formação de Governantes são:
Fabiola Cidral, atual âncora da CBN; Laís de Figueiredo Lopes, que foi Assessora da
Secretaria Geral da Presidência; João Whitaker, atual secretário de habitação da Prefeitura
de São Paulo e Bia Barbosa, membro do coletivo Intervozes, uma das organizações da
sociedade civil mais expoentes na luta para a transformação e democratização da
Comunicação.
Além disso, muitos/as ex-alunos/as hoje são professores/as e colaboradores/as da Escola de
Governo, evidenciando o apreço pela Escola e por sua incidência na sociedade brasileira ao
longo destes 25 anos.

Formatura Escola de Governo

Professores/as da Escola de Governo

Atividades complementares
As atividades complementares, como já mencionado - vivências de campo, exibição de filmes
e leituras de livros seguidos de debates – fora do horário habitual das aulas, contribuem para
gerar um ambiente proativo e engajado, estimulando um sentimento de grupo,
independentemente das diferentes visões e perspectivas políticas dos participantes, além de
permitir a interação com os participantes do Curso Formação Cidadã.
Exemplos de atividades já realizadas:


Leitura e discussão de livros, tais como: “A civilização Capitalista”, do Professor Fábio
Konder Comparato e do livro “K”, de Bernardo Kucisnki;



Exibição e discussão de filmes com os realizadores: “Verdade 12.528”, “Betinho: A
Esperança Equilibrista” e “Entre a Luz e a Sombra”.



Vivências de campo na região da Luz: programa Braços Abertos/ Memorial da
Resistência/ Ocupações do Movimento de Moradia).



Vivência de campo na região de Perus: diálogo com organizações e movimentos
sociais, governo local, e visita a regiões vulneráveis).

Atividade Complementar – Discussão sobre racismo

Atividade Complementar – Discussão sobre o livro
“A civilização Capitalista”

Avaliação dos/as alunos/as
A partir de 2012, a Escola passou a avaliar mais sistematicamente as opiniões dos/as
alunos/as sobre as aulas, por meio de instrumento específico. Em 2016, a avaliação do
primeiro módulo do curso Formação de Governantes –Bases para a cidadania ativa– mostrou
que cerca de 75% dos/as alunos/as avaliaram muito bem as aulas. 85% destes/as tiveram as
expectativas superadas ou plenamente atendidas. No módulo –Políticas Públicas– a avaliação
realizada no segundo semestre de 2015, mostrou uma média de 91% de expectativas
superadas ou plenamente atendidas.
Para além dos números, os comentários também trazem elementos interessantes, ao ressaltar
a novidade dos temas tratados e sua importância para a compreensão da conjuntura. A
maioria dos/as alunos/as que fazem o Formação de Governantes dizem aspirar a mudar
aspectos de suas vidas pessoais, buscando desde um engajamento partidário até a
participação em conselhos ou atividades coletivas e o empreendedorismo social, fortalecendo
a cidadania ativa e a democracia participativa.
Neste sentido, as avaliações denotam que o curso tem muita relevância e modifica
positivamente a qualidade da reflexão e compromisso dos/as alunos/as perante a
realidade, à medida em que vivenciam um ambiente de discussão e diálogo plural
muitas vezes ausente nas vivências cotidianas e no próprio ambiente acadêmico.

FORMAÇÃO CIDADÃ

O curso Formação Cidadã foi criado por ex-alunos/as do curso Formação de Governantes e
colaboradores da Escola de Governo, com o intuito de ser um curso introdutório voltado à
instrumentalizar, com conceitos elementares e discussões práticas, indivíduos,
representantes de ONG’s e movimentos sociais para a atuação política. O curso é
totalmente gratuito e se dirige à todos/as que se interessam por política e cidadania. Dada a
grande procura, seu processo de seleção é pautado pela busca de formação de uma turma
diversa e plural, privilegiando a seleção de pessoas em situações de vulnerabilidade social,
de regiões periféricas ou com vivências de ativismo/militância. As variáveis étnico-racial, de
gênero e etária também são levadas em especial consideração.

Estrutura e grade programática
O curso tem duração de um semestre, com uma aula semanal, e está organizado em dois
módulos sucessivos.
O primeiro módulo aborda temas gerais da formação do Estado e da democracia no Brasil e
outros temas estratégicos tais como mídia, globalização, orçamento público e direitos
humanos.
O segundo módulo é voltado ao debate sobre o âmbito político-social local e os territórios de
vida da população, promovendo discussões sobre as políticas públicas na cidade e no País.
O curso é composto de aulas presenciais e complementado pelas mesmas três atividades
complementares semestrais oferecidas para o curso Formação de Governantes.

Professores/as e Ex-alunos/as
As aulas do Formação Cidadã são ministradas pelo Comitê Diretivo da Escolas e
colaboradores. Também ministram aulas seus fundadores/as e convidados/as.
O curso já formou 29 turmas desde sua inauguração, pelas quais passaram 2000
participantes.
De alguns anos para cá, os/as alunos/as do Formação Cidadã vêm sendo estimulados a
cursar o Formação de Governantes por meio de bolsas parciais e muitos/as deles seguem e
aprofundam sua formação na Escola.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

A Escola de Governo emite certificados?
Os alunos que assistem 75% das aulas e atividades complementares recebem certificado.
Aqueles com 50% a 75% recebem um atestado de participação e podem cursar as aulas
faltantes para obter o certificado.

Quando acontecem os cursos?
Formação de Governantes: Segundas e terças-feiras das 19h30 às 21h30.
Formação Cidadã: Terças-feiras das 19h30 às 21h30.

Quem pode se inscrever?
Os cursos regulares da Escola se caracterizam como cursos de expansão cultural e não de
especialização acadêmica e, por isso, não têm pré-requisitos acadêmicos para o ingresso, o
que permite, também, uma maior diversidade nas turmas e, consequentemente, mais
pluralidade de ideias, visões de mundo, ideologias, formação e cultura. A Escola de Governo
é para todos e todas!

Mas se acontecer algum imprevisto?
Não se preocupe! Caso aconteça algum imprevisto o/a aluno/a pode repor as aulas perdidas
em outro semestre e então conseguir o documento de conclusão do curso.

Onde posso me inscrever?
No site da Escola de Governo: http://www.escoladegoverno.org.br/

Onde as aulas acontecem?
A Escola se encontra na rua General Jardim, 660, no prédio da Ação Educativa! As aulas são
ministradas no primeiro andar, na sala 72.

Tem mais alguma pergunta?
Entre em contato conosco!
Telefone: (11) 3256-6338. | E-mail: escolagovernosp@uol.com.br

“O desconhecimento é um convite para aqueles que o sabem, exercerem sobre nós o
controle e a manipulação. A política, ou melhor, as políticas em nosso país são
complexas, difíceis de serem compreendidas por aqueles que não à vivem. Se por um
lado essa complexidade seleciona melhor seu agente, por outro, retira daqueles por elas
afetados a capacidade de reflexão e reação. Na escola, mais do que o acesso as
engrenagens e funcionamento da maquinaria política, desenvolvi não apenas o gosto
como também um sentimento de responsabilidade frente aos conhecimentos
adquiridos. ” Rafael Salles, aluno do Formação de Governantes, sobre o que tem sido
sua vivência na Escola de Governo.

