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“Há um diferencial nos jovens que frequentam a [Viva a Vida]. O diálogo com eles é sempre 

nesse víeis de convívio e consciência do papel deles nesta transformação. As juventudes  
precisam ganhar espaço. As artes potencializam e dão essa energia criativa.” 

 
“A educação não pode ser limitada aos quatro cantos da sala de aula. Ela precisa fazer 
conexões com seu entorno. A educação é a própria vida e precisa estar ligada a ela.” 

 
Essa edição da História de Sucesso terá um novo formato. Na verdade não era nossa intenção, 
mas ao fazer a entrevista com a Coordenadora Pedagógica do CEVA, como chamamos o 
colégio, descobrimos mais um talento... o da narrativa, daquelas que nos emociona e nos 
encanta.  Por isso, vamos praticamente descrever na íntegra aquilo que carinhosamente 
Simone Alves compartilhou conosco.  Essa história vai unir três aspectos que merecem 
destaque: EDUCAÇÃO, VIVA  A VIDA e O PODER DA MULHER NEGRA. 
 
Simone Alves, é daquelas mulheres que nos encanta a primeira vista, de fala firme, porém 
doce, negra, de salto alto, uma máquina de trabalhar!  Parceiro do Viva a Vida há mais de  5 
anos, o CEVA nos recebeu e muito mais que isso, acolheu nossa ideologia e projetos. O diretor 
Professor Adriano Souza, juntamente com as vice diretoras Sandra Barbosa e Talma Paz 
sempre dispensaram a nós um respeito e parceria inigualáveis, precisamos fazer esse registro. 
 
Mas escolhemos Simone por alguns motivos, o principal estarmos comemorando o mês da 
consciência negra e estarmos debruçados na escrita de um novo projeto voltado para 
mulheres – meninas, e isso despertou em nós a necessidade de dar destaque a história de 
dela, que nos anima cada vez mais, confirmando os desafios que enfrentamos em Vila de 



Abrantes, mas também mostrando sua grande capacidade de superação. Assim ela é um 
exemplo que fortalece nossa visão e  inspira nossos jovens participantes.  
 
Atuando há mais de 20 anos na educação, iniciou sua experiência docente numa escola 
municipal no bairro da Saramandaia (um bairro de extrema vulnerabilidade de Salvador) onde 
recebeu um  convite para trabalhar numa escola privada como professora e três anos depois 
fui convidada a coordenação pedagógica.  Em sua trajetória ainda foi consultoria pedagógica 
em empresas de sistemas de ensino (mercado editorial), onde conheceu o Brasil inteiro. 
 
“[ser professora e rodar o Brasil com consultoria] ... Um desafio para uma mulher e negra 
atuar na formação de professores em lugares tão distintos e ao mesmo tempo percorrer 
inúmeros quilômetros só. Mas por um ideal!” 
 
"O que me fazia pensar que poderia ajudar pessoas. E a educação pública era esse lugar! O que 
me motivava nesta época era a formação com professores por saber que aquelas formações 
chegariam aos estudantes de algum jeito: na inovação metodológica e nas mudanças de 
atitudes”. 
 
Simone chegou no CEVA por concurso público, mesmo tendo receio em entrar numa escola 
pública e mudar seus princípios sobre uma educação de qualidade. 
 
“Minhas referências pedagógicas estão alicerçadas nos ideais de Paulo Freire (educação 
popular e política) e em Anísio Teixeira (educação não é um privilégio das elites). Por tanto, via 
o potencial humano que aos poucos iam sucumbindo seus ideais por adentrar o serviço 
público e ter título de funcionário público. Estou a serviço do público. Por isso a escolha!” 
 
“Sonho em ver todos os dias a escola pública como único referencial em educação de 
qualidade”. 
 
Trabalhar em uma escola da rede pública no Brasil, especificamente em Vila de Abrantes, é um 
desafio que perpassa por muitas interfaces: qualificação da equipe de profissionais, racismo 
institucional, estrutura física, violência na comunidade, dentre muitos outros. 
 
“Os desafios são diários e constantes: primeiro deles é alavancar no aprofundamento 
epistemológico sobre educação do nosso tempo! Estudo e pesquisa deve ser uma constante na 
minha atividade de formar professores.  Coordenar uma equipe de profissionais em educação 
é cuidar da formação e na atualização docente e no compromisso com essa ‘escolha’”. 
 
“O racismo está estampado quando não acreditam no seu potencial. Uma mulher negra deve 
estar num espaço para outros serviços. Eu tenho demarcado a cada minuto minha atuação. 
Enquanto pedagoga me ocupo da coordenação dos professores e no pensar a educação. Tenho 
pontuado em cada momento que sou confundida. Não que as outras atividades eu não possa 
executar. Mas o racismo sabe exatamente a quem ou a cor da pele para extrapolar seus 
desejos. Sou cuidadosa nessa demarcação. Meu olhar é vigilante e atento o tempo inteiro. 
Daí decorre o machismo também que se apresenta em vários momentos.  Vou combatendo 
ora mais assertiva ora mais amorosa e alertando com  delicadeza e sutileza”. 
 
A Associação Viva a Vida atende cerca de 600 alunos por ano na escola, com oficinas de 
Direitos Humanos e Sócio Ambientais para adolescentes de 14 a 17 anos das turmas de 
primeiro ano do colégio, usando a arte educação como uma ferramenta para discutir também 
sobre violência urbana, racismo e abuso de drogas. A parceria entre ONG e escola é 



fundamental para o impacto do projeto na vida dos jovens. O CEVA compreende o papel de 
nossas atividades, nos apoia em todas as ações e reconhece nossa atuação na comunidade. 
 
“A busca por parceiros é porque a equipe gestora acredita no poder da colaboração. Unir 
forças é o primeiro pilar para ganharmos espaços. A educação não pode ser limitada aos 
quatro cantos da sala de aula. Ela precisa fazer conexões com seu entorno. A educação é a 
própria vida e precisa estar ligada a ela”. 
 
Ressaltamos que desde o início desse ano letivo de 2019, presenciamos inúmeras de outras 
parcerias, com destaque ao núcleo de psicologia que tratou fortemente do tema suicídio, 
muitos encontros e debates sobre racismo e empoderamento da população negra. 
 
“Estou no CEVA desde janeiro. Participei das matrículas. E naquele momento me vi em uma 
nova realidade: sai do espaço editorial com ar condicionado e todo aparato tecnológico e 
luxuoso para ocupar um espaço não tão confortável mas com pessoas que brevemente 
conquistarão os espaços que quiserem. Poderão escolher!” 
 
Enquanto Viva a Vida acreditamos nos mesmos ideais de Simone, que com certeza representa 
os mesmos ideias deste colégio... 
 
“Eu escolhi aqui! Emancipar pessoas e ajudar nesse projeto. É um ideal! Dê uma escola pública 
de qualidade (se não for em espaço físico que seja no diferencial humano e pedagógico 
diferenciado). 
 
Emancipar pessoas está entranhado em nossa missão institucional, ensinar aos adolescentes e 
jovens um caminho de fortalecimento e empoderamento. Onde eles possam fazer escolhas 
assertivas... e isso começa no espaço da escola... sem dúvidas! 
 
“Para mim uma escola de qualidade é uma escola que compreenda seu tempo histórico. Que 
respeite a diversidade, que reconheça que é aprender, que faça conexões com a vida. Que dê 
voz aos estudantes, que mostre caminhos, que seja alegre e divertida porque aprendizagem 
tem a ver com alegria. Que esteja para além de educar: que emancipe!” 
 
“Meu trabalho é fazer desta escola pública a melhor: referência! Isso depende de mim 
também. Estou implicada nisso! Escolhi o magistério desde que nasci. Educação é dedicação, 
pesquisa, estudo e compromisso com a mudança! Acredito nisso.” 
 
Vamos ver o que ela fala especificamente sobre Educação, Viva a Vida e Racismo, ressaltando 
que estamos no mesmo caminho de nossos queridos colegas no colégio, lutando juntos para 
um futuro brilhante! 
 
EDUCAÇÃO 
“Educação sempre mexeu comigo e ver pessoas realizando sonhos e extrapolando barreiras é 
prazeroso e me preenche. Sou fruto dessa história!... Educação acontece mesmo com 
responsabilidade política e intencionalidade” 
 
ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA 
“A Viva Vida tem grande relevância no nosso trabalho e impacto direto. Consciência política, 
respeito e consciência crítica são elementos que os jovens que está tanto lá quanto cá no 
CEVA trazem de forma explícita. Há um diferencial nos jovens que frequentam a ONG. 
O diálogo com eles é sempre nesse víeis de convívio e consciência do papel deles nesta 
transformação. As juventudes  precisam ganhar espaço. As artes potencializam e dão essa 



energia criativa” 
 
RACISMO INSTITUCIONAL/MACHISMO/SER MULHER NEGRA 
“Como mulher negra o racismo institucional se mostra o tempo todo. Vejo isso quando 
procuram alguém da equipe gestora e estou lá e recebo a mesma pergunta mesmo me 
apresentando como Coordenadora. O racismo é perverso e não aceita mulher negra em cargo 
como esse!” 
 
Parabéns pelo seu lindo trabalho Simone! Vamos continuar nessa luta, sempre acreditando no 
potencial transformador de educação e arte para que os jovens possam superar as 
vulnerabilidades impostas neles pela sociedade.  


