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Resumo 

 Entre os anos de 1984 e 1989, aconteceu na Cidade do Rio de Janeiro uma 

experiência pedagógica diferente, destinada a dar atendimento a crianças de rua e a 

crianças que por qualquer motivo estivessem fora da escola ou atrasados em seus estudos. 

Professores, trabalhadores da educação, jornalistas e políticos criaram a Escola Municipal 

Tia Ciata, que se tornou uma referência de que é possível recuperar crianças que tenham 

sofrido abandono ou que vivam em situação de risco. Esta dissertação apresenta o 

processo de criação da escola e de sua introdução na rede pública do ensino municipal. 

Apresenta também as entrevistas realizadas com os colaboradores da escola, feitas pelo 

Método da História Oral, trinta anos depois da experiência. As entrevistas foram 

analisadas por meio do Modelo da Estratégia Argumentativa, com o objetivo de investigar 

os indícios de representações sociais da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata das 

pessoas que colaboraram para que a experiência fosse implementada. Os elementos das 

representações encontrados foram confrontados com os resultados de duas outras 

pesquisas sobre o mesmo tema e que tiveram como sujeitos os professores e alunos que 

estavam na escola no período considerado. Essa comparação revelou uma grande distância 

entre as representações dos professores e dos alunos e as representações dos sujeitos desta 

pesquisa. Os professores evocam essa pedagogia como uma formação em serviço que lhes 

garantiu profundidade em seu trabalho. Os alunos a colocam como oportunidade de 

construir uma vida em situação em que isso não se mostrava possível.  Os colaboradores 

da Escola tinham a expectativa do sucesso da pedagogia diferenciada da Tia Ciata na 

escolarização de meninos e meninas de rua. Vários colaboradores, que ajudaram a manter 

a Escola em funcionamento, significaram a Escola Tia Ciata como uma ação político-

pedagógica de alta importância para o desenvolvimento da Educação no país.  

Palavras-chave: Meninos e meninas de rua. Pedagogia diferente. Política educativa social. 

Escola Tia Ciata. Representações sociais. 
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Abstract 

 Between the years 1984 and 1989, happens in the city of Rio de Janeiro, a 

different pedagogic experience to give attending children that live in the streets and to 

attend children that was late in your scholar studies. Teachers, workers of the education, 

journalists and politics created the “Municipal Scholar Tia Ciata”, that became a reference 

about the recuperation of abandons children. This paper will present a few about the 

process of the creation of the school and their introduction in the municipal public network 

of the teaching. To present too, some interviews to made with collaborators of the school, 

through the Oral History Method, thirty years after the experience. The interviews were 

analyzed through the Argument Strategies Method to investigate the signs of socials 

representations of the pedagogy of the Tia Ciata by the persons that collaborated when the 

experience was implemented. The elements of the representations founded was confronted 

with the results to find in the two others researches about the same theme to made with the 

teachers and the students of the school, presents at the same time. This comparation 

showed a big distance between the representations of the teachers and the students and the 

representations of the subjects of this research. The teachers calls this pedagogy how a 

professional instruction and the students like an opportunity to make a new life. The 

results shows that the subjects had expectation of success to the different pedagogy in the 

scholarization to the boys and street girls. Many collaborators that helped to maintain the 

school said that the Tia Ciata School was a very important politic and pedagogic action to 

the development of the Education in the country.    

Keywords: Street Kids. Different pedagogy. Social educational politic. Tia Ciata School. 

Social representation. 
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Introdução 

 Os problemas da pobreza e da criança abandonada são crônicos em nosso país. As 

ruas de nossas cidades estão cheias de crianças que nela vivem. Para compreender essas 

crianças e suas necessidades, precisamos conhecê-las e para conhecê-las temos de nos 

aproximar delas. Essa aproximação começa, neste trabalho, com a apresentação de 

elementos históricos da vida das crianças nas ruas do Rio de Janeiro desde os anos de 

1870, quando foi proclamada a Lei do Ventre Livre, que encheu as ruas das crianças filhas 

das escravas e quando a cidade foi alvo da Política Higienista, que visava eliminar as 

doenças contagiosas que estavam elevando drasticamente os níveis de mortalidade. O 

leitor saberá que a situação de crianças vivendo nas ruas nunca se alterou e assim, os 

censos populacionais sobre essas crianças, sempre mostraram milhares nas ruas de muitas 

cidades brasileiras (BRASIL. Censo Crianças de Rua, 2011). 

 Entre os anos de 1984 e 1989, houve uma experiência diferenciada de escola, 

uma escola pensada para acolher esses meninos e meninas em situação de rua, 

desenvolvendo pedagogias e estratégias que os mantivessem no ambiente escolar e que 

possibilitassem a sua escolarização. Contra todas as expectativas daqueles que 

representavam essas crianças como irrecuperáveis, o esforço educativo da nova escola foi 

um sucesso. Sendo assim, dado que ainda temos muitas crianças vivendo nas ruas de 

nossas cidades, evidencia-se a necessidade de estudar em detalhes como foi essa 

experiência e quais foram os pontos principais em que se apoiaram as suas pedagogias, a 

fim de que possam ser usadas para a criação de novas escolas. 

 Esta dissertação apresenta o processo de criação dessa Escola e de sua introdução 

na rede pública do ensino municipal. Apresenta também as entrevistas realizadas com as 

pessoas que colaboraram para a implantação da Escola, trinta anos depois da experiência, 

com o objetivo de investigar suas representações sociais da pedagogia diferenciada 

aplicada na Escola. As entrevistas foram balizadas por perguntas que supostamente 

conteriam os aspectos principais da experiência vivida por esses colaboradores, que 

mesmo àquela época e antes que os resultados positivos aparecessem, consideravam que 

era obrigação do Estado realizar esforços para lidar com o problema. Essas questões 

foram: a) de que modo vê a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, em comparação 

com outras escolas; b) como diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos 
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de outras escolas; c) que significados dá para a sua atividade na Escola, com os meninos e 

meninas de rua. 

 Está organizada em seis capítulos. No Capítulo I, faremos um breve relato dos 

fatos históricos e dos contextos políticos e econômicos que, no Brasil, levaram milhares de 

crianças às ruas e, como a gravidade dessa situação foi desencadeando o desenvolvimento 

de instrumentos jurídicos adequados para lidar com os diversos problemas vividos pelos 

meninos (LEITE, 2009). Consideramos a Cidade do Rio de Janeiro, desde a abolição da 

escravatura, passando pelos anos do regime militar, até os movimentos a favor dos direitos 

humanos e do reconhecimento das crianças como direitos de direitos, culminando na 

criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (RIZZINI; RIZZINI, 1991). 

 No Capítulo II, estará o enfrentamento desse problema, com a ação política do 

Secretário Estadual de Educação Darcy Ribeiro, que tendo criado o Programa Especial de 

Educação, possibilitou a implantação de um projeto de educação voltado para o letramento 

dos jovens que não tinham conseguido ficar na escola durante o tempo regulamentar. 

Vamos apresentar também as ações de algumas pessoas muito importantes da Cidade do 

Rio de Janeiro, que, para tratar dessa situação, apoiaram a criação da Escola Municipal de 

Educação Juvenil Tia Ciata. Foram professores, políticos e jornalistas que favoreceram, 

com seu trabalho, a implantação de uma experiência pedagógica diferente, que dessa conta 

de escolarizar meninos e meninas de rua e adolescentes atrasados nos estudos, trazê-los 

para uma vida sua e, assim, também, para a reintegração ao mundo social (LEITE, 1991). 

 Ainda no Capítulo II, mostraremos parte do processo de criação da Escola, que 

enfrentou inúmeros problemas. Os primeiros deles se referiram à estruturação de uma 

pedagogia diferente, que considerasse as características desses meninos e suas 

necessidades, definindo posturas e ações capazes de mantê-los na Escola. Quase todas as 

exigências que as escolas públicas comuns fazem a seus alunos não podiam ser feitas a 

eles: a manutenção do uniforme, as exigências estritas de horário, o dever de casa.... Nada 

disso era possível para esses meninos e, portanto, fazer essas exigências seria repetir as 

ações da escola comum, da qual eles já tinham evadido. A resposta foi criar uma 

pedagogia que colocasse o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, usando 

as suas histórias de vida como base para as aulas. Trabalhando sobre o que se apresentava 

dia a dia, foi criada uma pedagogia que foi bem-sucedida (LEITE, 1991). 
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 No Capítulo III, para analisar os eventos sociais e as mudanças observadas como 

efeito da ação educativa que é objeto deste trabalho, vamos nos apoiar no conceito de 

Representações Sociais. Conhecê-las nos permitiu compreender eventos relacionados ao 

apoio dado pelos sujeitos da pesquisa à Escola. Representações são formadas nas relações 

travadas no dia a dia da vida no interior de grupos e funcionam, num certo sentido, como 

referências, que guiam os atos dos indivíduos e lhes conferem valor. São construídas e 

reconstruídas dentro da atividade do grupo social. Apresentaremos a Teoria das 

Representações Sociais como aporte teórico para o acesso aos significados veiculados 

pelos entrevistados. (MOSCOVICI, 1988). 

  No Capítulo IV, faremos considerações a respeito do que esperar das entrevistas 

concedidas pelo colaboradores da Escola, trinta anos depois dos fatos acontecidos, porque 

nelas eles colocaram seus sentimentos do passado e os seus sentimentos de hoje, 

relativamente à sua participação na construção da Escola. E não somente os sentimentos, 

mas os pensamentos sobre a política de educação pública e sobre a resistência geral da 

sociedade a iniciativas que subvertam o já estabelecido, exibindo com suas falas da 

experiência, as representações dos grupos sociais a que pertencem e dos grupos sociais 

cujos valores, crenças e atitudes lhes são opostas. O conjunto dessas entrevistas 

corresponde a um método de apreensão da realidade chamado Método da História Oral, 

que recolhe do entrevistado não somente a descrição do acontecido, mas junto com essa 

descrição, os significados passados e presentes que a experiência lhe proporcionou 

(ALBERTI, 2004).  

 No Capítulo V, em prosseguimento, analisaremos as entrevistas, através do 

Método da Estratégia Argumentativa, que é uma técnica de análise de discursos, baseada 

na Teoria da Argumentação, a Nova Retórica, construída por Chaïm Perelmam e 

Olbrechts-Tyteca (1992), que por seu turno é uma atualização de elementos elaborados por 

Aristóteles na sua Retórica. O objetivo foi evidenciar as teses dos entrevistados e, assim 

dos grupos sociais que eles representam, a respeito da pedagogia instituída na Escola Tia 

Ciata e de sua relação com os meninos e meninas de rua, bem como dos significados que a 

experiência proporcionou-lhe. Consideraremos as defesas que fazem de suas teses pela 

aplicação da tipologia de classificação de argumentos e acordos constantes do MEA. 

 No Capítulo VI, os conteúdos retirados dessas análises serão comparados com os 

 
 



9 
 

resultados de outras investigações de representações sociais da pedagogia diferenciada da 

Escola Tia Ciata. A dissertação de mestrado de UCHÔA (2013), que analisou as 

representações sociais de professores que atuaram na escola no período de 1984 a 1989, 

mostrou que eles consideraram a sua experiência com aquela pedagogia diferente como 

grandemente instrutiva, representando uma formação profissional para a educação 

popular, balizadora da sua atuação profissional subsequente. A dissertação de mestrado de 

MOTA (2014) a respeito das representações sociais dos alunos da escola no mesmo 

período, revelou a importância da pedagogia proposta para os meninos e meninas que lá 

estudaram, uma vez que modificou a vida de vários deles. Em suas falas, eles atribuíram 

grande importância à experiência vivida lá para a sua formação profissional. 

 As duas pesquisas citadas também foram feitas pelo Método da História Oral, 

sobre entrevistas colhidas e gravadas com professores e com alunos, mais de trinta anos 

depois, sobre as quais também se aplicou o Modelo da Estratégia Argumentativa para a 

análise e a Teoria das Representações Sociais como aporte teórico. 

 Sobre a experiência da Escola Tia Ciata já existem vários registros: o site 

chamado “Escola Tia Ciata: uma aventura pedagógica” reúne fotos, entrevistas, notícias 

sobre a escola que, publicadas nos jornais da época. O conjunto desses registros sobre a 

pedagogia proposta pela Escola Tia Ciata é parte de um esforço de multiplicação de 

conhecimentos sobre metodologias diferenciadas, capazes de atender às múltiplas 

necessidades das crianças brasileiras, como continuidade de um programa de trabalho 

que demonstrou resultados positivos. 
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Capítulo I – As crianças nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. A 

evolução dos instrumentos jurídicos de amparo à infância 

abandonada. 

 A história das crianças nas ruas das cidades brasileiras se confunde com a história 

mesma do país, que desde o Brasil colônia estavam por aí abandonadas – filhos da 

pobreza, filhos do adultério, filhos da mulher solteira, filhos do ventre livre das escravas1 

(LEITE, 2009). À falta de políticas públicas que amparassem esses abandonados, eles se 

transformaram em pessoas difíceis de se lidar, a quem viemos chamar de delinquentes, 

pivetes e inúmeras outras designações depreciativas. O censo urbano publicado em março 

de 2011 registrou 5.096 meninos e meninas vivendo nas ruas do Estado do Rio de Janeiro. 

No Brasil, foram contadas 23.973 crianças. No entanto, sabe-se que esse número é bem 

maior, porque o censo foi realizado apenas em 70 cidades brasileiras – aquelas com mais 

de 300 mil habitantes (BRASIL, Censo Crianças de Rua, 2011). 

 Representações que desvalorizam a criança pobre se intensificaram a partir de 

1871, quando se promulgou no Brasil a Lei do Ventre Livre. Por causa dela houve um 

aumento significativo de crianças perambulando pelas ruas das cidades e se abrigando em 

habitações precariamente construídas nos morros ou dormindo a céu aberto. As poucas 

moradias da gente pobre eram as “cabeças de porco”2, nos casarões do senhorio português, 

nas quais moravam várias famílias. Instalações sanitárias precárias ou inexistentes e a falta 

de coleta de lixo regular para esses locais completavam o cenário da pobreza e da sujeira 

na cidade (CARVALHO, 1995). 

 Essa situação provocou o aumento da mortalidade infantil e médicos foram 

chamados para lidar com a situação, desenvolvendo o que se chamou Higienismo3. A 

1 Lei do Ventre Livre, de 5 de setembro de 1871, determina que a partir de sua promulgação, o filho da 
escrava seria livre e deveria ser cuidado pelo dono de sua mãe até a idade de 8 anos. 

2 Cabeças de porco: habitação coletiva de pessoas de classe pobre. 

3O Estado brasileiro encomendou aos médicos um projeto de higienização, para conter o avanço de doenças 

como a sífilis, a tuberculose, a disenteria e inúmeras outras que dependiam de limpeza e desinfecção para 

serem controladas. 
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concepção higienista construía projetos de saneamento em cada cidade, trabalhando para 

atuar sobre os focos da doença e da desordem. Através dessa medicina higienista, o Estado 

interveio na vida das famílias pobres passando a exercer controle sobre elas (SOARES, 

2004). 

 O higienismo é apresentado coercitivamente aos indivíduos porque as instituições 

médicas e faculdades de medicina que estavam surgindo no país, nessa fase, consideravam 

que mais do que um tratamento médico as populações das cidades necessitavam de uma 

doutrina educativa para a saúde, que foi consolidada com a amplitude da prescrição da 

saúde para o corpo físico e da prescrição da saúde para a alma – a moral e os bons 

costumes, através das ações civilizatórias do saneamento e da organização do espaço 

urbano, respectivamente. A perspectiva das instituições médicas apoiadas pelo Estado era 

a de planejar “a cura para uma sociedade descrita sob os marcos da incivilidade, 

desordem, feitiçaria, curandeirismo, práticas mágicas, curiosidade e desrazão” 

(CHAGAS DE CARVALHO, 2004, p.12). 

 No entanto, não se pode deixar de notar, neste ponto, que se as posições dos 

médicos eram irretocáveis, não eram eles, os políticos, nem as autoridades policialescas 

encarregadas de fazer cumprir as suas prescrições, que viriam a se tornar leis, provocando 

vários protestos por parte da população – pouco motivada quanto aos benefícios que dali 

lhes adviriam, considerando apenas a coerção e a dominação que as ações do Estado 

brasileiro lhes estava a impor (CARVALHO, 1987). 

 No livro “O nascimento da clínica”, Michel Foucault avalia essa posição da 

Medicina na vida das pessoas: 

A medicina já não deve mais ser apenas o corpus de técnicas da cura e do saber 
que elas requerem [...]. Na gestão da existência humana, toma uma postura 
normativa que não a autoriza apenas a distribuir conselhos de vida equilibrada, 
mas a reger as relações físicas e morais dos indivíduos e da sociedade em que 
vive (FOUCAULT, 2011, p.37).       

 Para outros, a enorme ignorância do povo do Brasil, na época, mais do que 

justificava a elaboração de padrões coercitivos para a prevenção de doenças. No seu livro 

“Os bestializados”, José Murilo de Carvalho faz uma análise da composição da população 
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da cidade do Rio, nas décadas anterior e posterior à proclamação da República, a fim de 

investigar a formação política do povo e vir a compreender seu comportamento inusitado 

perante as expectativas de políticos e de intelectuais de então, que o consideravam apático 

e ignorante. José Murilo acha que essa inação pode ter origem nas características da 

população do período, consideradas agravantes da heterogeneidade do povo. A abolição da 

escravatura, a imigração estrangeira e também a migração interna formaram uma 

população de alta diversidade étnica e ética. Além disso, um grande número de analfabetos 

e ex-escravos engrossou o mercado de trabalho do subemprego. Disso resultou que, em 

1890, dos quinhentos e vinte e dois mil habitantes da cidade, somente 46% era nascido 

aqui (CARVALHO, 1987). 

No Rio de Janeiro é possível observar a evolução desse problema do aumento da 

população de rua. Nos anos subsequentes à abolição da escravatura, contingentes de ex-

escravos, comerciantes de pouca monta e empregados de serviços temporários, como os da 

descarga de navios, ficaram sem seus ganhos em razão da reorganização da economia. 

Muitos deles moravam no centro da cidade, mas foram desalojados para dar lugar ao 

desenvolvimento urbano, já que a cidade se expandia, tanto para a zona norte – avançando 

da estação de trem Barão de Drumond, quanto para a zona sul, pela criação da Avenida 

Rio Branco e a sua continuação pela orla marítima, alcançando e desbravando 

Copacabana. Passaram a dormir nas ruas ou a construir barracos nos morros que 

circundavam a cidade (ROCHA, 1995). 

As famílias em situação de pobreza, que buscavam o auxílio do Estado e de 

instituições religiosas, conseguiam a internação de suas crianças em instituições que se 

caracterizavam como orfanatos ou internatos, embora a maioria das crianças não fosse 

órfã. No Rio de Janeiro, existiam muitas instituições que recolhiam crianças que não 

tinham quem cuidasse delas, desde meados do século XIX, todas elas funcionando como 

casas de caridade, que ministravam a educação moral e o ensinamento de um ofício que 

não exigisse a alfabetização (LIGIA, 2009). 

A ideia de que investir em crianças abandonadas é pouco lucrativa é bem visível 

nesse atendimento de caridade. A criança é considerada desvalida, ou seja, desvalorada ou 

desprovida de seu valor pelo abandono, pela sua condição de fruto de uma união 

condenada socialmente, ou negra filha de escravos, enferma ou alienada, menino ou 

menina delinquente, e órfã. É desse período final do século XIX a primeira definição 
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brasileira de “menino de rua”, feita por Manuel Francisco Correia, em 1876, como 
órfãos ou abandonados por pais indigentes e entregues à sua própria sorte, 
propensos a formar um núcleo de futuros criminosos; por isso a necessidade 
de se ocupar deles, evitando que se tornem elementos de desordem e 
perturbação da vida social, mas que sejam operários do progresso nacional 
(LIGIA, 2009). 
 

Em 1898, como modelo de internato, criou-se a Escola XV de novembro, que 

durou mais de cem anos e que tinha como objetivos para as crianças: 
corrigir condutas irregulares; precaver a sociedade contra viciosos vadios; 
instruir e escolarizar seus alunos-internos, sem se descuidar da aprendizagem 
de ofícios importantes para a vida social na maioridade; ser de utilidade 
pública assistencial (LIGIA, 2009, p. 26). 
 

 Em 1906, apesar da existência da Escola XV de novembro, ainda se achavam 

centenas de crianças nas ruas do Rio de Janeiro e esse fato deu oportunidade ao Chefe de 

Polícia da cidade, que escreveu um documento ao Ministro da Justiça, no qual defendia 

para si a posição lícita de cometer ações de proteção à população em geral – que ele via 

ameaçada pela presença de tantos menores do sexo masculino nas ruas da cidade, e 

expunha os motivos pelos quais ele havia alugado um prédio para acolher aqueles meninos 

de rua (LIGIA, 2009). 

 Em 1907 é inaugurado o Instituto Disciplinar de São Paulo, que também se 

tornou referência para outras iniciativas no país e que tinha um método de regeneração de 

jovens viciosos considerado mais rígido do que o praticado na Escola XV de novembro, 

porque o seu mentor, o professor de Direito Criminal da Faculdade de Direito de São 

Paulo, Nogueira da Mota, tinha o seguinte pensamento: 
A proteção da infância abandonada e maltratada é fundamental entre os 
substitutivos penais, porque ela tem aplicação sobre milhares de indivíduos 
predispostos e impelidos ao crime. Ela equivale, na prevenção sanitária, ao 
uso de beber água fervida durante as epidemias de cólera ou de tifo, 
esterilizando os germes patogênicos (LIGIA, 2009, p. 30). 
 

Essa situação só começa a mudar pelos efeitos da criação de Tribunais de 

Menores, acontecido em primeiro lugar em 1899, nos Estados Unidos, seguido pela 

Inglaterra (1905), Alemanha (1908), Portugal e Hungria (1911), França (1912), Argentina 

(1921), Japão (1922), Brasil (1923), Espanha (1924), México (1927) e Chile (1928). A 

criação desses tribunais representa a consolidação do princípio de que também as crianças 

são detentoras de direitos. Dois episódios de nível internacional foram fundamentais para a 

afirmação do Direito do Menor nessa época: a realização do Congresso Internacional de 
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Menores, em Paris, no período de 29 de junho a 1º de julho de 1911, e a Declaração de 

Gênova de Direitos da Criança, que foi adotada pela Liga das Nações em 1924, 

constituindo-se o primeiro instrumento internacional a reconhecer a ideia de um Direito da 

Criança (SOARES, 2004, s/ página). 

No entanto, o sistema de proteção e assistência do primeiro Código de Menores 

do Brasil, promulgado em 1927, submetia qualquer criança, por sua simples condição de 

pobreza, à ação da Justiça e da Assistência, o que significa uma distorção do princípio de 

serem as crianças detentoras de direitos, para a ideia de que tinham o direito à assistência 

estatal. Nos seus institutos, os direitos das crianças, assumidos pela criação de um Tribunal 

de Menores, em 1923, eram trocados por uma “proteção obrigatória” exercida pelo Estado. 

Os Juízes de Menores eram os responsáveis pelo cometimento de ações jurídico-sociais 

para o controle e a proteção dos menores de 14 anos. Para isso, o Código dava a esses 

Juízes uma ampla gama de poderes, inclusive o acesso a qualquer lugar ou residência onde 

estivessem menores em condição suspeita de situação irregular (SOARES, 2004). 

Em 1937, Constituição Federal do Brasil, que refletia lutas pelo direito ao 

trabalho, trouxe a mudança da conotação jurídica implícita na definição de “menores” 

para uma conotação social de “infância” e “juventude”. Foi criado o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), destinado a atuar junto aos menores desvalidos e 

delinquentes. Pouco tempo depois, em 1940, o Código Penal fixaria a imputabilidade 

penal do jovem aos 18 anos, adotando um critério científico-biológico. Na década de 

1940, seguindo as ideias de que se podia salvar a todos e ao país pelo trabalho, cria-se a 

Casa do Pequeno Jornaleiro, que veio a se tornar tradicional no amparo à infância de 

meninos pobres (SOARES, 2004). 

Superada a Segunda Guerra Mundial, o final da década de 1940 é marcado pelo 

processo de marcha pelos Direitos Humanos, destacando-se, em 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, pela ONU.  Em 20 de novembro de 1959, onze anos 

depois, a ONU produz a Declaração dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, que 

vem a ser um marco no ordenamento jurídico internacional, relativo aos direitos da 

criança. Ainda que dominados pela cultura da tutela, os países serão influenciados por essa 

legislação, que marcará o início da nova concepção da criança como sujeito do processo, 

titular de direitos e obrigações próprios da sua peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento (SOARES, 2004). 
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Em 1964, ano do golpe militar no Brasil, foi criada a FUNABEM4, como órgão 

gestor do atendimento a menores. A criação dessa instituição, pelos militares, 

correspondeu ao estabelecimento de uma Política Nacional de Bem-estar do Menor, 

centralizadora e vertical. A questão do menor foi elevada à categoria de problema de 

segurança nacional, prevalecendo a adoção de medidas repressivas. Para a execução dessa 

política criaram-se as FEBEM5 (SOARES, 2004). 

 Os “meninos de rua” eram considerados delinquentes e antissociais e as 

instituições criadas para eles eram de natureza policialesca, para que aprendessem uma 

nova moral e onde sua periculosidade seria controlada. Eram considerados um certo tipo 

de criminosos surpreendentes por sua precocidade no crime, e difíceis de lidar porque não 

tinham idade para serem imputados em culpa (SOARES, 2004). 

Os meninos e meninas, que eventualmente abrigavam-se nessas instituições, não 

respondiam com a adesão esperada nem eram atingidos pelas normas comportamentais 

que lhes eram propostas, vindo a considerar essas instituições como prisões e fugindo para 

ficar nas ruas, onde não tinham quem lhes impusesse comportamento, embora a rua 

também fosse o lugar onde eram maltratadas, violadas e exploradas por adultos. Essa 

atitude de “preferir” a rua era absolutamente incompreensível para autoridades, para 

profissionais de saúde, para professores, para sociólogos e outros, que não sabiam o que 

fazer com esses indivíduos tão diferentes deles e assim incontroláveis. O fracasso dos 

projetos correcionais para lidar com a situação era evidente (LEITE, 1991). 

As características correcionais e o posicionamento assistencialista que é o 

conteúdo de base das políticas públicas aplicadas às situações da infância abandonada, 

desde o século XIX, acirradas no período do regime militar, são parte de uma conjuntura 

política. Nas décadas de 60 e 70, a ditadura militar estava em curso e sendo a tipicidade 

comum do controle a segregação, as políticas públicas do governo eram mantenedoras das 

desigualdades sociais, permitindo a uma minoria o usufruto de grande parte da riqueza 

nacional e conservando em situação precária a maior parte da população. Assim, 

contextualizam-se as características das crianças em situação irregular, como parte dos 

problemas políticos, econômicos e sociais da época (RIZZINI; RIZZINI, 1991).  

4 FUNABEM. Fundação Nacional do Bem Estar do Menor. Criada em 1964. 

5 FEBEM. Fundação Estadual do Bem Estar do Menor. 
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Fazendo parte de uma movimentação ampla da sociedade brasileira pela 

destituição do regime militar, as pesquisas sobre a situação da criança abandonada, a partir 

de meados da década de 70, passam a ter um cunho investigativo da realidade das crianças 

como produto das camadas pobres e miseráveis da população. As informações coletadas 

por inúmeras pesquisas realizadas nesse período levaram à debacle muitos dos mitos que 

se sustentavam sobre o menor abandonado e que serviam à manutenção das políticas 

autoritárias, pela manutenção da pior imagem das crianças (RIZZINI; RIZZINI, 1991). 

Dentre os mitos derrubados, notam-se dois que são como uma evidência de que 

os menores carentes são fruto de uma sociedade autoritária e segregacionista. O primeiro 

deles, que as crianças fossem abandonadas, já que a maioria deles tinha família e essa 

família precisava dos recursos obtidos por todos os seus membros para sobreviver. O 

segundo, que os menores carentes fossem um grupo minoritário no país, já que mais da 

metade da população de 0 a 17 anos poderia ser assim classificada, por pertencer a 

unidades domésticas pobres e miseráveis (IBGE,1989). 

Essa enorme pesquisa social realizada tornou-se a base da mudança no 

pensamento de políticos, educadores e intelectuais do país. A compreensão dela advinda 

correspondeu a uma mudança radical da perspectiva sobre o problema, fazendo surgir 

novas propostas da sociedade para o seu enfrentamento. As pesquisas mostraram: 
De menores abandonados que necessitavam da caridade e da intervenção 
assistencial do Estado, chegou-se ao reconhecimento de que havia no país 
milhões de crianças atingidas pelas mazelas da pobreza imposta às suas 
famílias em virtude da política social injusta vigente no país (RIZZINI; 
RIZZINI, 1991, p. 70). 

 
 Apesar dessa efervescência política e cultural, o Brasil ainda estava sob regime 

autoritário militar e em 1979, o segundo Código de Menores do país ratifica a figura 

jurídica do Código de 1927, que classifica o menor de rua como menor em situação 

irregular, necessitado da proteção do Estado:  
I. privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente em razão de: a) falta, ação ou omissão, 
dos pais ou responsáveis; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável 
para provê-las; II. vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos 
pais ou responsáveis; III. em perigo moral, devido: a) encontrar-se, de modo 
habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade 
contrária aos bons costumes; IV. privado de representação ou assistência legal, 
pela falta eventual dos pais ou responsável; V. com desvio de conduta em 
virtude de uma grave inadaptação familiar ou comunitária; VI. autor de 
infração penal (BRASIL, Lei 6.697, art.2º, 1979) . 
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 No entanto, na década de 80, o Brasil seria palco de inúmeros movimentos 

ligados aos Direitos Humanos e aos Direitos da Criança e do Adolescente, destacando-se 

entre eles o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e os grupos de discussões 

que elaboravam políticas públicas adequadas ao enfrentamento dos problemas da infância 

pobre. Esses grupos viriam a usar o Código de Menores de 1979, como um conjunto de 

referências do que precisava ser combatido. Em 1983 – sendo parte de toda a resistência 

política que se desenrolava no país desde a década de 1970 – surgiram iniciativas 

educativas de cunho experimental, que se destinavam a prestar atendimento às populações 

pobres e desassistidas. Dentre essas iniciativas estava a Escola Tia Ciata, que viria a se 

tornar um exemplo do sucesso da aplicação de metodologias diferenciadas, adaptadas às 

características das crianças pobres e excluídas, que viviam nas ruas da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Internacionalmente, dentre os muitos movimentos que exigiam o cumprimento da 

Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, destacam-se os encontros promovidos pela 

ONU entre os seus países-membros, que a fim de dar legitimidade às ações dos países que 

estavam escrevendo suas leis de proteção e ajuda a menores carentes, produziram as 

Regras das Nações Unidas para a Administração dos Direitos dos Menores, em 1985  e as 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, em 1990 

(SOARES, 2004). 

 Em 1988, a promulgação da nova Constituição do Brasil – a chamada 

Constituição Cidadã – trouxe o artigo 227, que coloca a infância e a juventude como 

prioridades absolutas dos projetos sociais dos governos (CASTRO, 2014). 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, CRF, art.227). 

 
 Finalmente, todas essas discussões e movimentos a favor da defesa da criança 

como sujeito de direitos, culminaram na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, em 1990. Muito do que foi discutido pode ser confrontado com o Código de 

Menores de 1979, para explicitação e divulgação da mudança paradigmática havida no 

pensamento sobre a realidade da pobreza no Brasil (SOARES, 2004). 
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 Comparando-se os dois diplomas legais, podem-se notar grandes diferenças, que 

se revelam desde os princípios filosóficos adotados. Destacam-se: 
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 A legislação do ECA é considerada até hoje a melhor que o país já teve nessa 

área, porque possui sua base nos direitos humanos e contempla o princípio assumido em 

1899, nos EUA, com a criação do primeiro Tribunal de Menores do mundo, de que as 

crianças também são detentoras de direitos – que vem a ser a origem de outros institutos 

presentes no próprio ECA  e em outras diversas leis já criadas para o fim de fazer respeitar 

os direitos de crianças e adolescentes – refletindo a consideração de que as crianças e os 

adolescentes são pessoas em desenvolvimento e que todos os aspectos que participam 

dessa condição – físicos, intelectuais, emocionais etc., devem ser observados (CASTRO, 

2014). 

 

 

 

CÓDIGO DO MENOR 

Os princípios que fundamentam 
a lei são “Assistência” e 
“Vigilância”, dos Menores. 

O beneficiário da lei é a 
sociedade, que precisa ser 
protegida dos menores 
infratores. 

A medida principal é a 
internação, prolongada, porque 
o menor não tem quem o 
reclame. 

 

A responsabilidade por 
qualquer problema relacionado 
ao menor é do Estado. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Os princípios que fundamentam 
a lei são “Proteção integral” e 
“Garantia de direitos”. 

Os beneficiários da lei são as 
crianças e adolescentes, que 
têm sua fala legitimada, como 
sujeitos de direitos. 

A medida principal é o 
atendimento individualizado, 
com foco na reintegração da 
criança e do adolescente à 
sociedade. 

A responsabilidade é ampliada 
para a família e a sociedade, que 
participam através do 
Conselhos Tutelares e 
Conselhos de Direitos. 
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Capítulo II – O Projeto de Educação Juvenil de Darcy Ribeiro. A 

criação da Escola Tia Ciata. O apoio de setores importantes da 

sociedade carioca. 
 

 Em dezembro de 1983, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel 

Brizola, cujo projeto educacional tinha sido divulgado em campanha eleitoral, criou uma 

Comissão para trabalhar na implantação do Programa Especial de Educação (PEE), no 

período de 1984 a 1987. A direção da Comissão do PEE ficou a cargo de Darcy Ribeiro, 

Secretário de Programas Especiais do Estado, que apresentou um documento com 19 

metas gerais do programa, para serem discutidas por professores e profissionais do ensino 

público. Essas metas eram de várias naturezas, desde a recuperação física das escolas e a 

distribuição de material escolar e merenda (inclusive uniforme escolar), até a assistência 

médico-odontológica para os alunos e treinamento e reestruturação de carreira para 

professores. Foram também ações da época, a separação dos alunos do primeiro segmento 

do ensino fundamental dos alunos do segundo segmento – da primeira à quarta e da quinta 

à oitava séries, respectivamente, a criação das Casas da Criança e dos Centros Culturais 

Comunitários e a Educação Juvenil com atendimento noturno para jovens de 14 a 20 anos, 

e, ainda, a revisão de todo o material didático e o reforço adicional de horas de aula, para 

aumentar o rendimento escolar (BOMENY, 2008). 

 À época da criação do PEE, havia-se constatado – por meio de uma pesquisa de 

indicadores sociais do IBGE, que além dos meninos e meninas de rua, mais de 1 milhão de 

jovens acima dos 12 anos podiam ser considerados analfabetos funcionais, ou seja, 

“sabiam desenhar o próprio nome ou ler símbolos presentes nas ruas e nos anúncios 

publicitários, mas eram incapazes de receber qualquer mensagem ou informação escrita”. 

Darcy Ribeiro, à frente do PEE, compreendeu a necessidade de elaboração de um Projeto 

de Educação Juvenil, “em uma escola diurna e noturna para crianças de rua e adolescentes 

analfabetos ou atrasados nos estudos, moradores de favelas do Rio de Janeiro. A ideia era 

atuar no centro do problema da adolescência pobre: a falta de escolaridade como um 

obstáculo ao mundo letrado” (Site Escola Tia Ciata: uma aventura pedagógica).  

A situação do analfabetismo, e da falta de escolaridade que atingia milhares de 

jovens no país, tinha raízes muito antigas, no fato de que a criação de escolas, 
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historicamente, não objetivava a alfabetização e o letramento do povo, dos mais pobres. 

Destinava-se ao ensinamento dos filhos dos donos das terras e dos meios de produção, que 

tinham que substituir seus pais na condução do negócio de organizar os ignorantes no seu 

destino de servir. A escola foi programada para selecionar aqueles que tinham condições 

de dar continuidade à organização social tradicional, e alijar do processo aqueles que não 

se adaptavam, por meio de regras rígidas de comportamento. Segundo Lana (2010), a 

evasão escolar e os diversos tipos de dificuldades de escolarização e aprendizado são, em 

grande parte, responsabilidade da própria escola porque: 
... a escola tende a restringir o acesso dos alunos ao conhecimento formal por 
meio de processos rotineiros e atividades pouco relevantes..., a organização 
pedagógica da escola parece estar mais centrada no cumprimento de normas de 
comportamento e no disciplinamento... para alguns alunos a escolarização é 
tida como prioridade e, para outros é relegada a segundo plano e preterida em 
função da necessidade e do desejo de trabalhar (LANA, 2010, p.140). 
 

Os jovens que Darcy Ribeiro pretendia atender com o PEE, tinham sido 

enfeixados num mesmo grupo, a princípio, de adolescentes analfabetos funcionais ou 

atrasados nos estudos, que preferencialmente seriam recebidos em escolas noturnas para 

facilitar a sua necessidade de trabalhar durante o dia. No entanto, a realidade mostrou 

jovens cujas vidas não acompanhavam nenhum tipo de padrão, mas se desenrolavam na 

insegurança permanente sobre o dia de amanhã, situação altamente desgastante, muito 

diferente do conceito, agora evidentemente romântico, do jovem esforçado que trabalha de 

dia e estuda à noite, arrimo de família. Os meninos que vieram para a escola eram 

“pivetes”, “menores”, “trombadinhas”, “marginais”, que viviam nas ruas, e por esses 

nomes que recebiam da sociedade em geral, percebe-se que já tinham sido decretados 

incorrigíveis e afastados da escola padrão. Suas vidas eram mesmo feitas nas ruas, e a 

escola de educação juvenil que estava se formando assumiu que precisava funcionar 

durante o dia, para recebê-los, para que eles tivessem para onde ir, para substituir na escola 

o tempo gasto nas ruas (CASTRO, 1986). 

 A escola que se propusesse a atender esses alunos teria que despir as regras de 

disciplinamento comumente adotadas. Não exigir deles que mantivessem o silêncio 

solicitado na maioria das escolas, durante as aulas. Não encomendar nenhum ‘dever de 

casa’, porque eles talvez não tivessem uma casa onde fazer a tarefa, substituindo esse 

instrumento de fixação de conteúdos por alguma atividade realizada na escola.  Não exigir 

uniforme escolar limpo nem pés calçados, fornecer merenda quente..., e assim ir somando 
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estratégias para mantê-los na escola, em primeiro lugar. Essa foi a primeira postura, 

assumida pelos mentores da Escola Tia Ciata, capaz de provocar mudança (RIBEIRO, 

apud LEITE,1991).  

 No grupo de educadores que se propôs a tarefa estavam Lígia Costa Leite, Marta 

Abreu e Monica Rabello de Castro, que logo definiram que o aluno da escola que se 

desejava criar não podia ser, previamente, considerado deficiente mental, nem carente 

nutricional, ou afetivo, porque admitir isso seria repetir a representação comum do 

magistério público e também concordar com a ideia de que o fracasso escolar do aluno se 

devia a esses fatores. Dessa atitude de abandonar as ideias de incompetências físicas e 

psicológicas dos alunos, decorreu assumir que o propalado “fracasso escolar” não era dos 

alunos, mas da escola (LEITE, 1991).  

 No entanto, o desenvolvimento da proposta de trabalho não foi feito sem 

problemas. Havia uma grande resistência, por parte da secretaria de educação e por parte 

dos professores, e esses emperramentos colocados foram se esclarecendo, à medida que se 

compreendia que do relacionamento dessas pessoas com os alunos faziam parte os 

conflitos típicos dos confrontos das diferenças sociais. 
Para o professor, tanto quanto para os órgãos oficiais, existe uma forma certa de 
falar, de pensar, de agir. Existe uma verdade única, cientificamente comprovada 
– a verdade da natureza do homem. O professor sabe esta verdade, fala essa 
verdade e se o aluno não a aprende, se a verdade a ele não se revela, as razões 
são físicas, biológicas ou psicológicas... (LEITE, 2011, p.3).  
 

 A ideia de base da Escola Tia Ciata de que a mudança, em relação aos métodos da 

escola tradicional era imprescindível estava bem assentada. No entanto, não se sabia o que 

colocar em substituição a esses métodos, mas adotou-se a premissa de que a melhor forma 

só poderia surgir do confronto entre os envolvidos, no cotidiano da escola. Seria essa uma 

educação viva, não estereotipada por uma programação detalhada (LEITE, 2011). 

 Então, o desenvolvimento dessa nova pedagogia, esteve baseado na 

conscientização de que tanto os professores quanto os alunos, quanto a coordenação, 

precisavam se aproximar, uns dos outros, a fim de conhecer e adaptar crenças e valores, 

tornando possível a convivência e possível a inserção dos conteúdos mínimos listados para 

a consecução do fim de ensinar a ler, escrever e contar. Sabia-se já que os meninos que 

chegavam, queriam alfabetizar-se e superar a sua condição difícil e se sabia também, que 

os professores e outros trabalhadores queriam que os alunos seguissem suas regras, 

facilitando-lhes o trabalho.  
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O menino tem sua vida na rua, onde o seu falar tem sentido, o seu agir tem 
sentido e o seu pensar também. O seu retorno à escola mostra que nele 
sobrevive uma expectativa. Mas a sua maneira de ser irreverente, a sua 
rebeldia, não corresponde à expectativa da escola em relação a ele (LEITE, 
2011). 
 

Ficou claro que a pedagogia de ensino surgiria do confronto diário das verdades 

da instituição, das verdades dos professores e das verdades dos alunos. Por esse motivo é 

que se propôs o treinamento em serviço, necessário para subsidiar os professores na 

preparação de suas aulas, para manter o pressuposto da iniciativa educativa, que era 

realizar a alfabetização sem cometer ações que levassem os alunos à evasão (LEITE, 

1991). 

Em 1984, iniciando a prática desse confronto produtivo, foi criada a escola, 

inicialmente chamada de Projeto de Educação Juvenil que se instalou no Setor 2 do CIEP 

Avenida dos Desfiles, sob a tutela do Estado e foram iniciadas as atividades com jovens, 

embora faltasse de tudo ao Projeto, inclusive merenda quente. Porém, por meio de uma 

designação especial do Prefeito Saturnino Braga, a escola foi incorporada ao conjunto das 

escolas do Município, recebendo, a partir de então 23 dos professores que haviam sido 

aprovados em concurso público recente e os benefícios dos programas municipais de 

apoio à escola, como material específico para alfabetização, do qual constavam livros de 

literatura infanto-juvenil e de formação de professores.  A Coordenação da Escola pode ser 

ampliada, para ser uma equipe interdisciplinar capaz de pensar a nova proposta 

pedagógica, uma equipe que fazia reuniões com todo o corpo docente semanalmente, 

discutindo nessa reunião diferentes aspectos da proposta, tanto teóricos como sobre o dia a 

dia das salas de aula (CASTRO, 1987). A sua efetivação como escola da rede municipal de 

ensino só se daria um ano e meio depois, mas com essa autorização especial, a escola pode 

obter o apoio necessário à sua iniciativa pedagógica (LEITE, 1991). 

O currículo e o método de avaliação foram criados para uma escola não seriada, 

com terminalidade na 4ª série do ensino fundamental, o que significa dizer que a escola 

tinha um currículo mínimo que preparava o aluno para fazer a prova para a 5ª série do 

ensino fundamental. Foram criadas fichas de avaliação através das quais o aluno era 

acompanhado individualmente, em sua trajetória e os alunos eram avaliados pelos 

conteúdos que demonstravam ter assimilado. A asseriação permitia que os alunos fossem 

encaminhados de acordo com os conteúdos mínimos. Essa proposta foi aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, com o parecer positivo de sua 
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presidente, professora Myrthes Wenzel: 
...torna-se, portanto indispensável que os educadores, usando de toda a 
criatividade de que são capazes, partam para propostas que atendam a 
especificidade da clientela e que sejam, ao mesmo tempo, elementos de 
promoção social dos alunos e das comunidades [...] é extraordinária a 
tentativa da Escola Tia Ciata, uma escola diferente, que chega ao aluno, 
penetrando em seu mundo, respeitando-o e procurando socializá-lo no 
sentido de torná-lo cidadão capaz de compreender direitos e deveres dentro 
de comunidades livres (CEDERJ, 1987)). 

 

A orientação metodológica era diferenciada, como precisava ser, reconhecendo o 

aluno como base e sujeito de sua aprendizagem, o que significava considerar como 

contexto para as aulas as suas vivências, histórias de vida e expectativas. A grade 

curricular, concebida para sediar o currículo mínimo, baseava-se em dois grandes eixos – 

língua portuguesa e matemática, mas o conteúdo sobre o qual se ensinava a ler, a escrever 

e a contar era a história, dividida em três perspectivas, que se interrelacionavam: a história 

do Brasil, oficial, presente nos livros escolares; a história do cotidiano, observada nos 

jornais, na televisão e na informalidade da comunicação comum; e a história de vida dos 

alunos, trazida em suas próprias narrativas. Um pouco de estudos sociais e geográficos 

completava o objetivo de localizá-los no espaço da cidade, do país e do mundo (ABREU, 

LEITE, CASTRO, 2010). 

A estratégia pedagógica de fazer com que os alunos escrevessem as histórias da 

sua vida, colecionando-as em pequenos livros artesanais confeccionados na escola, e levar 

essas histórias para serem as bases de aplicação dos conteúdos das matérias gerou grande 

aproveitamento, porque o aluno podia rever a sua história por vários ângulos diferentes: 

quando ela fosse lida na aula de Língua Portuguesa, ele poderia ver se os outros o 

compreendiam; na aula de história ela podia ser comparada com as histórias de pessoas de 

outra classe social, esclarecendo para ele a sua posição no conjunto; em Estudos Sociais e 

Geográficos ele se assenhorava do grande espaço da cidade, como se estivesse vendo-a de 

cima, depois de percorrê-la a pé. (LEITE, 1991). 

No início de 1988, o decreto de 13 de abril, garantiu a autonomia da Escola Tia 

Ciata, reconhecendo a sua pedagogia diferenciada da pedagogia das demais escola da rede 

pública municipal. Daí em diante, a proposta pedagógica teria de ser acatada como oficial 

e os diplomas concedidos aos alunos passavam a ter valor diante de quaisquer outras 

unidades de ensino do país, pública ou particular. 
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Eis o Decreto, publicado em 13 de abril de 1988, no DO do Município do Rio de Janeiro: 
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Decreto n. 7553, e 12 de abril de 1988. 

Transforma a Escola Municipal Tia Ciata em ESCOLA DE EDUCAÇÃO JUVENIL TIA CIATA e 
dá outras providências. 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta do Proc. 07/10.898/88 e considerando: 

-- a necessidade de dar atendimento adequado à população escolar analfabeta, como os 
chamados “meninos de rua” e outros que apresentem características sociais semelhantes; 

-- a concentração dessa população na área do Centro da Cidade; 

-- o parecer do Conselho Estadual de Educação, aprovado por unanimidade em 29 de 
outubro de 1987 sob o n. 406/87; 

DECRETA 

Art. 1º -- Ficam alteradas, para ESCOLA DE EDUCAÇÃO JUVENIL 01.02.901 TIA CIATA, a 
designação e a denominação da Escola Municipal 01.02.901 Tia Ciata, criada pelo Decreto 
6.491, de 20 de fevereiro de 1987, na rede oficial de ensino de 1º grau do Município do Rio 
de Janeiro sob a jurisdição do 1º Distrito de Educação e Cultura do Departamento Geral de 
Educação, da Secretaria Municipal de Educação, e que terá sede na Avenida Presidente 
Vargas, s/n – Praça Onze, na 2ª Região Administrativa – Centro. 

Art. 2º -- A metodologia e a organização administrativa da Escola de Educação Juvenil Tia 
Ciata serão diferenciadas do regime comum da rede oficial, a fim de que se preservem seus 
objetivos primordiais. 

Art. 3º -- A Direção da Escola será exercida em regime de colegiado, contando, para tal fim, 
com a participação de coordenação pedagógica e de representantes de diferentes segmentos 
que constituem a comunidade escolar. 

Art. 4º -- A equipe técnico-administrativo-pedagógica será composta de um grupo de 
coordenação pedagógica interdisciplinar formado por professores de diferentes áreas e de 
um grupo de preparação para o trabalho formado por psicólogos, sociólogos, assistentes 
sociais e monitores. 

Art. 5º -- A matrícula na Escola de Educação Juvenil Tia Ciata poderá ocorrer em qualquer 
época do ano letivo, não sendo pré-requisito a apresentação de documentos. 

Art. 6º -- A lotação dos professores será realizada por meio de concurso de remoção. 

Parágr. 1º -- Só poderão ser removidos os professores que apresentarem declaração de 
aprovação em entrevista realizada na própria Escola de Educação Juvenil Tia Ciata. 

Parágr. 2º -- No caso de não se completar o quadro de professores, a Direção da Escola de 
Educação Juvenil Tia Ciata os arregimentará após entrevista de seleção entre os professores 
removidos para o 1º Distrito de Educação e Cultura. 

Art. 7º -- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

ROBERTO SATURNINO BRAGA 

João da Silva Maia                      José Frejat                              Moacyr de Góes  
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O Art. 2º do Decreto autoriza a Direção da Escola a criar ou desenvolver a 

metodologia e a organização administrativa mais adequada para o melhor desempenho da 

Escola, ou seja, necessárias à consecução do fim de alfabetizar meninos e meninas de rua e 

“outros que apresentem características sociais semelhantes”. Essa liberdade dada à Escola 

Tia Ciata é o reconhecimento de que essas populações são diferentes e que, portanto, 

precisam de um tratamento diferente daquele comumente dispensado a classes de 

alfabetização nas escolas da rede municipal de ensino. Trata-se de respeitar a tipicidade 

dos educandos, conhecendo suas necessidades e aplicando os métodos que melhor lhes 

convêm. É o que está consignado na expressão “metodologia e organização administrativa 

diferenciadas do regime comum da rede oficial”. 

“Pedagogia” vem do grego paidagogía, palavra formada por paido – que significa 

criança e pelo verbo guignos – conhecer, reconhecer, pensar, resolver. Esses significados, 

juntos, dão à palavra pedagogia o sentido de conjunto de conhecimentos sobre as crianças. 

É compreendida como um “conjunto de conhecimentos”, porque o ser humano tem 

múltiplos aspectos e não se pode julgar sobre a situação de uma criança, se não se 

conhecerem as suas características físicas, neurológicas e emocionais, bem como o 

ambiente em que ela vive, de influência inarredável, a fim de ser possível concluir sobre o 

seu comportamento e sobre as melhores práticas educativas capazes de conduzi-la a uma 

situação de conforto psíquico e material na sua vida adulta. 

Considerando que a ação educativa que se deseja concluir pode estar composta de 

vários aspectos diferentes, que não podem ser abordados sem que deles haja 

conhecimentos, cada sub-instrução, criada para cada um dos aspectos existentes constitui 

uma “pedagogia”, ou um conhecimento sobre a criança aplicado para o atingimento do 

objetivo principal. Não é necessário que seja um método para o ensinamento só de 

conteúdos típicos escolares – como as letras e os números. Basta que seja uma ação com 

um objetivo educativo. Então, a linha pedagógica da Escola Tia Ciata era diferenciada da 

linha pedagógica das escolas comuns da rede oficial e contemplava o maior número 

possível de aspectos da realidade de vida dos meninos e meninas de rua, com o objetivo de 

alfabetizá-los, escolarizá-los e mudar a sua condição, sendo legítimo que se considere cada 

uma das estratégias adotadas como uma pedagogia. 

Outro ponto digno de nota, do Decreto, está no “Art. 5º. A matrícula na Escola de 

Educação Juvenil Tia Ciata poderá ocorrer em qualquer época do ano letivo, não sendo 
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necessário pré-requisito a apresentação de documentos”. A eliminação da apresentação de 

documentos foi colocada no Decreto, para divulgar, sem sombra de dúvidas, que as 

mudanças desejadas não seriam afastadas com resistências veladas. Todo mundo sabe que 

as crianças e adolescentes de rua ou em situações sociais muito precárias não têm 

documentos e a maioria delas nunca foi registrada. Foi também uma maneira de 

estabelecer a seriedade da iniciativa educativa que a Escola se propunha.   

Em complementação, foi iniciado um trabalho conjunto com órgãos públicos, 

sensibilizando-os a abrir estágios remunerados e qualificação profissional pela prática, 

para os alunos da escola, a fim de evitar que eles fossem cooptados pela facilidade de 

obtenção de recursos através da criminalidade. 
... muitas crianças começam a perceber que batalhar um dia inteiro vendendo 
doces ou engraxando sapatos rende bem menos, no final do mês, do que 
viver à custa de pequenos furtos, ou como “avião” – o mensageiro de 
traficantes de tóxicos, ou até mesmo pela prostituição, apesar dos riscos que 
essas atividades trazem (LEITE, 1991, p.145). 

 

 Diante da necessidade de arranjar para os alunos trabalhos que lhes rendessem 

algum dinheiro e ao mesmo tempo os preparassem para o mercado de trabalho, foram 

conseguidas junto à Comlurb, 50 vagas de garis-mirins, para a limpeza da própria 

Passarela do Samba e junto à Riotur, 40 vagas para o trabalho de guias-mirins turísticos da 

própria Passarela. Muitos daqueles jovens trabalhadores superaram suas dificuldades e se 

tornaram adultos responsáveis, tendo aproveitado a oportunidade que lhes foi dada 

(MOTA, 2014). 

 Nas palavras de Henrique Rodrigues, Supervisor da Comlurb de Stª Teresa: 
Na época que os meninos vieram, eles foram recebidos por mim ... foi uma 
experiência diferente... mas foi ... assim ... maravilhoso trabalhar com eles, pela 
vida atribulada que eles tinham antes...então eles conseguiram se adaptar ao 
sistema da empresa ... alguns casos havia um problema de indisciplina, mas 
isso nós corrigíamos e eles aceitavam. é tanto que nós temos aqui conosco 
remanescentes deles até a presente data (Apêndice, p. 27). 

  

 A Comlurb e a Riotur, foram colaboradores do projeto de preparação para o 

trabalho, que a Tia Ciata desenvolvia. Alguns funcionários encarregados da segurança do 

patrimônio da Riotur, que inicialmente eram contra a permanência da escola no 

Sambódromo, vieram a compreender os propósitos da escola e passaram até a participar 

com a coordenação de debates acerca da maneira de como tratar os alunos (LEITE, 1991). 

 A escola disponibilizou uma equipe que se ocupava diretamente das questões do 
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trabalho. Eram professores que, após discussões da diretoria colegiada, formaram um setor 

da escola que acompanhava as crianças na escola e no ambiente de trabalho. 

 À medida que os alunos iam se adaptando ao regime de trabalhar e estudar, 

muitos outros meninos e meninas vieram, querendo se matricular na escola, o que fez com 

que os coordenadores percebessem que o interesse era maior na oferta de emprego do que 

propriamente nas aulas. Para conseguir colocar os meninos nos postos de trabalho, a 

escola passou a trabalhar também com o juizado de menores, que ficava contíguo ao 

Sambódromo, com o objetivo de resolver pendências dos pequenos crimes que eles 

tivessem cometido, para conseguir proteção para aqueles que estavam sendo perseguidos 

por bandidos e para conseguir-lhes os documentos básicos, como carteira de identidade e 

carteira profissional, sem os quais eles não eram aceitos pelos empregadores. Os juízes e 

demais servidores cartoriais também foram colaboradores da Escola quando ajudaram os 

meninos com esses assuntos difíceis. Esse acontecimento do afluxo de meninos e meninas 

de rua, que queriam trabalhar e vinham para a Tia Ciata, evoluiu o pensamento da equipe 

coordenadora, no sentido de que constataram que não era suficiente, e podia ser até 

mesmo pernicioso, que se criassem formas marginais de sobrevivência para eles. 
Nossa proposta, de fato, seria fazê-los compartilhar com trabalhadores do 
mercado formal, fosse numa fábrica de aprendizes de mão de obra na 
construção civil, numa fábrica de equipamentos de limpeza urbana etc. (LEITE, 
1991, p.189). 

 

 O caso é que o atendimento a crianças pobres e atrasadas nos estudos, tanto no 

que se refere à alfabetização quanto à preparação para o trabalho é comumente exercido 

por pessoas de boa vontade, mas que não estão imbuídas da ideia de escolarizar nem 

profissionalizar de fato, esses indivíduos, mas apenas de ajudá-los a ficar na escola o 

tempo suficiente para habilitarem-se à leitura e à escrita de pequenos bilhetes ou de 

instruções de manuais técnicos ou de alguns documentos simples como uma certidão de 

nascimento, enfim, uma instrução básica somente, que lhes permita encontrar empregos 

simples. Pior ainda para os meninos de rua, para quem se arranjavam trabalhos de 

ambulantes, para a venda de balas, bananadas e chicletes, porque para esse trabalho não 

exigiam deles nem que estivessem limpos e calçados. E dessa realidade decorria que esse 

“trabalho alternativo” não lhes ensinava nada a respeito do comportamento necessário 

para serem aceitos socialmente e encontrar uma oportunidade de superar aquela sua 

condição (LEITE, 1991).  
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 Logo se viu, que seriam necessários aportes de muitos tipos, de muitas pessoas e 

empresas, nacionais ou estrangeiras, de organizações civis ou de colaboradores 

independentes, para que se criassem alternativas reais de escolarização e letramento dos 

meninos e também de sua profissionalização, em configurações resolutivas de sua situação 

de pobreza. 

 Sendo assim, o apoio de colaboradores da escola foi fundamental para que ela 

existisse e garantisse um funcionamento diferenciado das demais escolas, enquanto a 

pedagogia aplicada ia dando certo e ia mostrando que os meninos podiam aprender sim. 

Esses colaboradores atuaram em diferentes frentes para garantir esse funcionamento. 

Apesar das enormes dificuldades que a iniciativa de ação educativa enfrentou, a pedagogia 

diferenciada que foi proposta e reconhecida por muitos como eficaz foi repetida, 

imediatamente, por colaboradores, dentre eles o professor Paulo Carrano, assessor do 

Secretário Municipal de Educação Moacyr de Góes.O então Secretário também defendeu a 

pertinência do trabalho desenvolvido na Tia Ciata. A ideia de acolhimento da diversidade, 

que estava sendo praticada na Tia Ciata, estava servindo de incentivo para iniciativas do 

mesmo tipo. Conta-nos o professor Paulo Carrano: 
Eu achava que a escola poderia ser algo múltiplo, que pudesse não apenas 
receber um tipo de criança ou um tipo de jovem e utilizei a ideia da Tia Ciata 
como experimento ... para um projeto que eu desenvolvi, que era o Esporte 
Clube Escolar ... para as crianças da comunidade da Maré, que funcionava em 
horários em que as crianças não estavam trabalhando (Apêndice, p. 17). 

 

Houve também a colaboração de jornalistas, como Carlos Nobre e Israel Tabak, 

que divulgaram e defenderam publicamente a iniciativa de trabalho da Escola Tia Ciata, 

elevando o status da escola e incentivando até o aporte financeiro para a compra de 

merenda escolar para os alunos, durante a greve de professores de 1987, quando a escola 

obteve do comando de greve uma autorização para funcionamento excepcional, dada a sua 

clientela, mas não recebia merenda. A divulgação do trabalho da Escola, foi parte do 

motivo de seus coordenadores serem indicados como educadores habilitados a contribuir 

na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente (LEITE, 1991). 

 Ana Jansen, também assessora do então Secretário de Educação, Moacyr de 

Góes, foi uma especial colaboradora da Escola, porque reconhecia a relevância do ato 

educativo desenvolvido na Tia Ciata. São palavras de Ana Jansen, sobre a Escola: 
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... foi uma experiência tão importante, a da Tia Ciata ... na minha vida foi 
importante ... mas foi a partir dessas experiências que se discutiu o Estatuto 
para a infância e adolescência, que se perdeu essa visão de que essa criança 
que estava na rua era bandido, que não tinha salvação (Apêndice, p. 27). 

 

Na culminância dos esforços pela consolidação da iniciativa pedagógica proposta, 

a construção de um prédio exclusivo para a Escola Tia Ciata, na Praça Onze foi solicitada 

pelo então Prefeito Saturnino Braga ao BNDES, que realizou a obra em seis meses, 

permitindo a inauguração da Escola de Educação Juvenil Tia Ciata, em agosto de 1988. 

Até aquele ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico era somente BNDE. 

Na esteira dos movimentos sociais dos anos 1980, estavam em curso, desde 1979, estudos 

sobre a proposta de incluir um ”S” no nome do banco e passar a atender também, às 

solicitações de empréstimos da sociedade civil brasileira, quando se tratasse de evidente 

criação de valor público e social. O diretor da Área Social do BNDES, à época, era o 

economista e professor Carlos Lessa a quem também citamos aqui como colaborador da 

Tia Ciata. Sobre esse assunto, nas palavras do Prefeito Saturnino Braga: 

 
Depois de amadurecimento e discussão, chegou-se à conclusão de que o 
desenvolvimento tinha que ter a dimensão econômica e a social e o BNDES 
começou a praticar essa segunda dimensão e o grupo profissional dedicado a 
isso era muito sensível e soube avaliar corretamente importância da Tia 
Ciata (Apêndice, p. 4). 
 

 Infelizmente, com todo o sucesso obtido pela iniciativa pedagógica diferenciada 

da Escola Tia Ciata, no ano de 1989, a equipe coordenadora da escola foi exonerada por 

motivos políticos. Receberam memorandos da Secretaria Municipal de Educação 

devolvendo-as às suas escolas de origem porque não eram do partido político do novo 

prefeito. Em pouco tempo, os antigos padrões coercitivos inúteis tinham sido 

restabelecidos e a escola passou a ser uma escola comum da rede municipal de ensino 

(LEITE, 1991). 
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Capítulo III – O aporte da Teoria das Representações Sociais 
 

As teorias nascidas das ciências humanas e sociais do século XX se inserem 

em um mundo que se complexificou enormemente com o aumento populacional e com 

os avanços tecnológicos. A Psicologia, que estuda a afetividade e o comportamento do 

homem, e a Sociologia, que observa e descreve as formas de organização das 

sociedades tentam dar respostas sobre as formas como os indivíduos percebem o mundo 

(HALL, 1992). Um dos conceitos que se convoca para tomar parte nessa discussão é o 

de representação. Émile Durkheim, chamado “pai da Sociologia”, propõe a noção de 

representações coletivas, que caracteriza os mitos, os dogmas das religiões e as ideias 

controladoras impostas por modelos culturais rígidos através das gerações. Essas 

representações são realidades exteriores ao indivíduo e constrangedoras das suas ações e 

têm a função de preservar o vínculo entre os indivíduos, prepará-los para pensar e agir 

de modo uniforme. Para Durkheim (1912), as representações coletivas são duradouras, 

ligadas aos elementos centrais das culturas dos povos, mas não deixam de estar 

presentes na dimensão psicológica individual, pois indivíduos pensam, agem e sentem 

segundo essa realidade estabelecida pela coletividade (CASTRO, 2014).  

Serge Moscovici inspirou-se na noção de representações coletivas para a 

concepção de sua Teoria das Representações Sociais, porém buscou ampliar a noção de 

representação, buscando dar conta de fenômenos específicos das sociedades 

contemporâneas. Considerou que havia uma enorme diferença entre o mundo do século 

XX e o mundo a que se referia Durkheim e propôs “considerar como um fenômeno o 

que era antes visto como um conceito” (MOSCOVICI, 2010, p. 45). Moscovici admite 

que as representações coletivas cumprem com a função de manutenção das instituições, 

de forma a preservar a sociedade de mudanças que possam desestabilizar o sistema 

social vigente. As sociedades pré-modernas eram mais isoladas umas das outras e com 

relações de poder mais determinadas, exercendo maior pressão coercitiva sobre seus 

membros, disponibilizando pouco espaço para questionamentos. 

O fato de a sociedade atual ter características bem diferentes fez Moscovici 

refletir sobre os aspectos mais dinâmicos e mais específicos desses conjuntos sociais 

mais complexos. As sociedades contemporâneas, além de serem maiores em termos 

quantitativos, desenvolveram formas diferentes de comunicação, em função do 
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desenvolvimento das tecnologias de comunicação, que permitiram uma aproximação 

entre sociedades com diferentes crenças, valores e visões de mundo. Hoje, existem 

interesses conflitantes entre grupos que detém diferentes níveis de poder (MOSCOVICI, 

2010). Nesse sentido, os indivíduos estão expostos hoje a um grande número de 

informações muitas vezes contraditórias, o que traz a necessidade de reavaliação 

constante suas concepções a respeito dos objetos do mundo. Este fato teria como 

consequência uma maior rapidez nas transformações das representações. 

Moscovici queria especificar um tipo de pensamento que as representações 

coletivas de Durkheim não contemplavam, representações específicas de nossas 

sociedades atuais, consideradas sob a realidade da ampliação do espaço para mudanças, 

típica da contemporaneidade. Não seriam também o que Durkheim chamou de 

representações individuais, pois para Moscovici nenhum pensamento poderia ser 

exclusivamente individual, ou seja, todos os pensamentos seriam construídos segundo 

uma perspectiva sociocognitiva na relação dialética entre o indivíduo e a sociedade. 

... não existe nada ou quase nada na psique que não dependa da sociedade e 
não traga a sua marca. Suas maneiras de raciocinar ou sentir provêm do 
mundo social e a ele são incorporados. Seja pela tradição ou pelo 
aprendizado, eles se tornam disposições pessoais, uma vez retomados do 
fundo comum (MOSCOVICI, 1990, p. 20). 

Para Moscovici, o ser humano é um ser social, ou seja, influenciado e 

conduzido pelo grupo social em que está inserido, pois as crenças e valores do grupo 

são construídas nas suas relações diárias e se tornam referências de pensar e agir para 

cada um de seus membros. Para Moscovici, o sujeito individual é uma abstração frágil e 

o sujeito social uma realidade mais tangível. As representações sociais, na mesma 

medida em que determinam o pensamento dos indivíduos, também sofrem um processo 

permanente de reinterpretação da realidade (MOSCOVICI, 2010). 

Como enfatizei bem no começo: estamos lidando com um conhecimento 
cujo objetivo é ‘criar uma realidade’. A comunicação não é uma expressão 
de pensamentos e sentimentos secundária a estes pensamentos e sentimentos. 
A ação que é subjacente a eles é uma ação comunicativa, embora possa ser 
instrumental ou puramente ritualística. Ela modifica ou cria uma realidade e 
é convertida numa prática que objetifica pensamentos e sentimentos assim 
que são comunicados e compartilhados. Nossa vida cotidiana é entrelaçada 
com as de outras pessoas que agem sobre nós. A razão pela qual conhecemos 
nossa vida é que nós a criamos dia a dia (MOSCOVICI, 1988, p. 229). 
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 Moscovici considera o papel da comunicação entre os indivíduos na construção 

das representações sociais. As representações sociais são expressas em várias 

modalidades da comunicação do ser humano. Estão presentes nos discursos, através das 

palavras e de slogans, de gestos e de imagens mediáticas, nas maneiras de se vestir, nas 

condutas do indivíduo (MOSCOVICI, 1988).  

 Na mesma linha de pensamento, Denise Jodelet (1993) compreende que as 

representações sociais são conhecimentos que ajudam o sujeito a apreender o mundo, a 

conhecer o ambiente e a se posicionar sobre as situações cotidianas. As representações 

sociais são um sistema de crenças compartilhadas por um grupo a respeito de objetos 

que fazem parte do cotidiano desse grupo. Ela enfatiza que as representações sociais 

servem ao ser humano como um apoio emocional e mental, servindo de parâmetro às 

decisões que a vida diária requer (JODELET, 1993). 

 Jodelet destaca a influência vinda da qualidade da dispersão da informação 

sobre um objeto no grupo, que varia de acordo com os interesses e a implicação da 

informação para os sujeitos do grupo. Ou seja, as condutas ou as atitudes que os 

indivíduos do grupo deverão ter para com aquele objeto novo dependem da importância 

que o grupo dá ao objeto e variam de acordo com a veiculação na mídia de opiniões, na 

exibição de estereótipos de comportamentos, entre outras estruturas mediáticas 

(JODELET, 1993). 

Moscovici dá grande ênfase ao papel da linguagem, no sentido de regras 

linguísticas compartilhadas por conjuntos sociais específicos. A visão de homem de 

Moscovici não é a de um ser totalmente determinado por fatores sociais. Para ele, o 

homem é ativo e construtor da sociedade. 

Toda representação social é constituída como um processo em que se pode 
localizar uma origem, mas uma origem que é sempre inacabada, a tal ponto 
que outros fatos e discursos virão nutri-la ou corrompê-la. É ao mesmo 
tempo importante especificar como esses processos se desenvolvem 
socialmente e como são organizados cognitivamente em termos de arranjos 
de significações e de uma ação sobre suas referências. Uma reflexão sobre as 
maneiras de enfocar os fatos da linguagem e da imagem é aqui fundamental. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 218). 

 Os discursos, que contém milhares de palavras e entonações e gestos e 

referências sociais e remissões de memória, constituem-se de um conglomerado 

altamente complexo na formação das representações sociais sobre cada objeto e, a troca 

e a mistura de signos modificam continuamente os valores e as crenças dos indivíduos. 
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Um detalhe dessa “linguagem comum” é que quanto mais simples mais ela é mais capaz 

de atingir um número grande de pessoas, pois do contrário o processo comunicativo 

ficaria restrito àqueles que dominam códigos cultos. As representações sociais são 

reguladas pelos interesses que a própria convivência provoca, fazendo simplificações 

sucessivas, necessárias que terminem por esclarecer, mesmo que precariamente, a 

natureza do objeto (CASTRO, 2015). 

  Moscovici reconhece que existem representações amplamente 

compartilhadas dentro de uma sociedade, a que ele denomina “representações 

hegemônicas”, próximas da noção de representações coletivas de Durkheim, mas 

considera outros dois tipos de representações: as “emancipadas”, próprias de grupos 

muito especificados, e as “polêmicas”, derivadas dos conflitos de interesses entre 

grupos (MOSCOVICI, 1978). 

 Moscovici definiu dois processos presentes na construção das representações 

sociais: a objetivação e a ancoragem. Esses processos permitem a assimilação e a 

conceituação de novos objetos ao que Moscovici chamou de mar familiar, caracterizado 

pelo conjunto de representações já compartilhadas entre sujeitos de um determinado 

grupo. Esses processos ocorrem quando um novo objeto promove interesse, de acordo 

com a utilidade que lhe é conferida pelo grupo.  

 O processo de objetivação confere concretude ao objeto, quando elabora uma 

imagem ou um símbolo que representa as características mais relevantes do objeto, para 

o grupo que o está representando. Essa imagem é estruturada com as informações que 

circulam no grupo a respeito do objeto. As imagens de objetos semelhantes que já 

tenham sido simbolizados podem tomar parte nessa estruturação, de modo a facilitar o 

reconhecimento do novo objeto. Nesse processo, alguns aspectos do objeto podem ser 

minimizados ou supervalorizados, ou mesmo suprimidos, e, ainda, pode acontecer a 

suplementação de atributos ao objeto, pela inserção de novas significações associadas a 

ele estabelecidas nas trocas comunicativas cotidianas. Caracteriza-se pelas trocas 

argumentativas dentro de uma comunidade linguística específica. As representações 

sociais estão vinculadas a uma série de atividades significantes que são experimentadas 

pelo sujeito a partir da “ordem do discurso” de uma dada comunidade. Nesse sentido, 

aquilo que os indivíduos compreendem do mundo e de si mesmos deriva das trocas 

comunicativas que ocorrem no interior dos diversos segmentos sociais, trocas 
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determinadas por condições históricas e culturais. (MOSCOVICI, 2012). 

 A ancoragem é o processo segundo o qual os novos objetos são assimilados e 

ajustados ao arcabouço conceitual do indivíduo. O objeto novo será inserido no rol de 

conceitos do indivíduo, deixando de ser desconhecido para tornar-se familiar. Em três 

fases se dá o processo da ancoragem: a integração do conceito do objeto ao conjunto 

conceitual total; a reinterpretação da realidade depois de incorporada a conceituação 

nova; a adequação da conduta e das relações sociais do indivíduo ao seu novo universo 

conceitual. Os processos de objetivação e ancoragem permitem compreender de que 

forma o significado de um objeto é construído e apropriado pelo grupo, criando a 

possibilidade de ser comunicado dentro do grupo, ou seja, possibilitando ao grupo falar 

sobre ele (MOSCOVICI, 2012). 

 Um exemplo esclarecedor do processo de objetivação e ancoragem foi a 

associação da noção de doenças mortais, no século XIX, com às populações de rua. Em 

1871, quando se desenvolveram as teorias higienistas no Brasil, a mortalidade infantil 

tinha chegado a patamares assustadores e as principais causas responsáveis por essa 

mortalidade foram atribuídas a doenças que se propagavam pela sujeira das ruas e pela 

promiscuidade que os habitantes das ruas viviam. As condições de higiene das 

habitações populares na cidade do Rio de Janeiro também eram péssimas (ROCHA, 

1995). O objeto “doença mortal” foi, dessa forma, associado fortemente a essas 

condições. Como consequência, as populações que viviam nas ruas passaram a ser 

identificadas como portadoras de doenças mortais. Essas representações sociais 

motivaram ações de proibir as aglomerações de pessoas nas ruas, como forma de evitar 

essas doenças, além das recomendações de se evitar o convívio com pessoas que 

vivessem nessas condições (ROCHA, 1995). 

 Ainda sobre a objetivação e ancoragem pode-se dizer que os dois processos se 

dão em concomitância, não sendo possível que um preceda o outro durante a o processo 

de assimilação e adequação de novos objetos. Os processos comunicativos constroem os 

significados que serão usados pelos indivíduos, que compartilham os mesmos códigos 

dialógicos, dependendo de sua importância no sistema valorativo do grupo. A 

capacidade humana da linguagem dá conta de suprir rapidamente os aspectos 

conceituais dos novos objetos. Para os falantes da língua portuguesa, por exemplo, a 

palavra “navio”, apenas pronunciada, já evoca a imagem de um objeto grande, com 
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chaminés, convés, âncora, casa de máquinas e mil outros apetrechos típicos; e também 

lembra que ele serve para transportar pessoas ou cargas, de um ponto a outro no planeta, 

indo pelo mar, sobre o qual flutua. Também remete a lembranças de viagens e 

acontecimentos da vida, vividos dentro de um navio ou próximo ao mar. Assim, vemos 

que os significados evocados na fala dependem não só dos códigos compartilhados, mas 

também da situação específica e do contexto de enunciação. Os significados que 

estruturam as representações sociais de um determinado objeto, dessa forma, nunca são 

estáticos. O processo de significação está sempre sofrendo alterações, na medida em que 

se acresce de mais e mais significados, à medida que o tempo vai passando 

(MOSCOVICI, 1981). 

Representações sociais são pensamentos, crenças compartilhadas, que orientam 

e justificam práticas comuns. As representações sociais não são conhecimentos formais, 

como se definem os conhecimentos elaborados pela ciência. Elas têm a especificidade 

de serem, além de conhecimentos, ações cognitivas, pois estão intimamente 

relacionadas às ações do cotidiano. Podemos dizer que o sujeito tem como referência 

para a ação representações sociais formadas com seus grupos e, por outro lado, o efeito 

dessas ações nas práticas cotidianas também regulam essas representações sociais. 

Como construções compartilhadas por um conjunto de pessoas, as representações 

sociais comportam quem representa – os próprios grupos, e aquilo que é representado – 

os objetos que estão disponíveis e são relevantes para os grupos (CAMPOS, 2014). 

Um grupo social homogêneo define-se pelas características comuns de seus 

integrantes e da possibilidade de ser referência, em certa medida, para a construção, 

manutenção e transformação da identidade social de seus membros. Essa referência 

comum permite orientar, justificar e conduzir ações em seu nome. Nesse sentido, o 

pertencimento a um determinado grupo funciona defendendo seus membros de ameaças 

externas. Então, supõem-se alguns aspectos afetivos e emocionais regulando a 

organização cognitiva sobre alguns objetos – aqueles altamente valorizados por 

determinado grupo, eleitos para serem representativos da identidade social do grupo. 

... o que pode ser chamado de modo não rigoroso de “grupo psicológico”, ou 
ainda de “grupo social” é resultante de uma sucessão de passagens, de 
etapas, que vão configurando uma categoria social como um agrupamento 
mais estruturado e mais coeso: a) sujeitos classificados como membros de 
uma categoria, porque atuam de modo semelhante em função de uma 
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identificação com esta categoria, mas sem interação entre eles, formam um 
grupo mínimo; b)  os grupos mínimos se tornam (podem se tornar ou não) 
grupos sociais quando tomam consciência de um destino comum, a primeira 
condição segundo Lewin (1948) para formar um grupo social, a partilha 
consciente de um “objetivo comum”; c) o grupo social se transforma em 
grupo coeso, quando desenvolve uma interdependência afetiva e de ações 
para realizar o objetivo comum (Lewin, 1948). Em seguida, os grupos 
coesos podem se institucionalizar, criando organizações com diferentes graus 
de formalização; quanto mais informal, predomina o caráter de grupo 
psicológico e suas funcionalidades quanto mais a formalização, predomina a 
instituição. (CAMPOS, 2014, p. 55 e/56). 

 

 No que se refere à relação entre representações e práticas sociais, ela pode ser 

vista por meio do delineamento de um determinado grupo social. Nesse sentido, Campos 

(2014) considera que as práticas de um grupo social estão associadas às representações 

desse grupo somente se esse grupo se caracteriza por sua coesão, no sentido apontado de 

ser referência para identificação, ter objetivos comuns e interdependência afetiva. 

Em princípio, somente o estudo das representações sociais elaboradas por 
grupos homogêneos – que têm crenças comuns, permite a compreensão das 
condutas, ou seja, permite uma vinculação direta entre as crenças coletivas e 
as práticas sociais.  (CAMPOS, 2014, p. 12). 

Os colaboradores da Escola Tia Ciata, sujeitos desta pesquisa, identificam-se na 

defesa de um projeto pouco compreendido à época, e que, por isso, necessitou de apoio. 

Existe entre esses sujeitos uma ideia comum, uma ação que se tornou conjunta, uma 

colaboração que os identifica. O debate que eles inauguram com sua ação tornou-se 

amplamente conhecido – uma vez que seu raio de ação atingia os vários trabalhadores da 

educação e da política e das letras – e teve uma duração de tempo considerável. Estes fatos 

justificam pensar em representações sociais compartilhadas por esse grupo que, embora 

não tivesse permanecido como tal posteriormente ao fato histórico, mostrou-se vivo na 

memória dos sujeitos da pesquisa, conforme apareceu nas entrevistas que eles nos 

concederam  A pedagogia diferenciada da Escola, ainda hoje, é referência para suas vidas, 

para sua ação presente.  

Compreendemos, portanto, que a Teoria das Representações Sociais pode 

elucidar as questões propostas por esta pesquisa. No âmbito da Educação, a reestruturação 

das representações sociais aparece muito nas políticas públicas, foro do qual se aguardam 

as respostas para a ineficácia das instituições escolares em formar indivíduos para se 

adequarem ao mercado de trabalho. Essa situação precisa ser enfrentada com o 
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esclarecimento e a evolução permanente da instituição Escola e com a preparação dos 

professores para melhor desempenho de suas funções. Há também um aspecto que coloca 

a escola pública numa posição privilegiada para a difusão de ideias, que é o fato de que à 

escola vão todos os dias, os alunos, e os professores e os livros, novos e antigos e os 

dicionários e os jornais e quaisquer mídias que possam atualizar a vida do mundo para 

cada grupo de alunos. Então a escola é o espaço de pensar e de discutir e promover 

mudanças nos corações e mentes (MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2010). 

 Em 1988, um jornalista do Jornal do Brasil exibiu uma matéria sobre a Escola Tia 

Ciata, que mostrava bem claro a sua surpresa e o seu entusiasmo: 

Eles formavam um exército invencível de repetentes crônicos, analfabetos, 
fujões da escola, impossíveis de serem domados pelo sistema educacional 
institucionalizado. Mas esta guerra, aparentemente perdida, fascinou um grupo 
de educadores que resolveu entrar na luta com nova força: o projeto de uma 
escola diferente, a Tia Ciata (...) Para Ligia Costa Leite, a conduta invencível 
desses menores é basicamente uma reação a um sistema educacional que teima 
em não enxergar a história de vida e a herança cultural das populações 
marginalizadas: “É uma educação baseada nos padrões da classe média e que 
reserva aos mais pobres, que conseguem adaptar-se, a coerção, a punição, o 
internamento. E a sociedade ainda faz o menor sentir-se culpado, quando tenta 
escapar dessa situação, reinventando formas de sobrevivência num ambiente 
hostil. Viver na rua passa a ser a alternativa mais atraente para os invencíveis” 
(TABAK, 1988 – Matéria para o Jornal do Brasil, referindo-se aos meninos de 
rua e à pedagogia da Escola Tia Ciata). 

 

 No caso da presente pesquisa, o objeto sobre o qual se investiga as representações 

sociais é a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata. Essa pedagogia foi desenvolvida a 

partir da observação de que os meninos de rua não conseguiam se inserir no sistema 

regular da rede pública de ensino. Pela aplicação de uma pedagogia criada especialmente 

para eles pretendia-se a sua escolarização (LEITE, 1991). Participaram da elaboração do 

projeto da Escola, professoras, coordenadoras e as autoridades da Educação, além de, 

indiretamente, jornalistas que apoiavam e noticiavam o andamento do projeto. A sociedade 

em geral observava surpreendida, porque estava dando certo, e isto correspondia a alguma 

mudança nas suas representações sobre as possibilidades do resgate desses meninos para a 

sociedade (LEITE, 1991). 

 Para o acesso às representações que se formaram nesse grupo, após 30 anos, 

recorremos aos processos argumentativos dos sujeitos quando falam sobre os significados 

que a Escola tem e teve para eles. A articulação da teoria da argumentação com a teoria 
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das representações sociais já possui resultados expressivos. Mazzotti e Alves-Mazzotti 

(2011, p.137) defendem a utilização da teoria da argumentação na análise das 

representações sociais explicitando sobre as confluências entre as duas teorias. 
a análise retórica é feita por meio de técnicas argumentativas, das quais a 
mais geral é a que estabelece o que se considera ser o real, ou o que 
podemos chamar a representação social das coisas no mundo. Estas 
técnicas recorrem a esquemas gerais a respeito da estrutura do real e 
operam por meio da comparação ou da analogia entre noções para 
estabelecer aquelas consideradas expressões corretas da realidade. A 
sociedade, os grupos sociais, as assembleias estabelecem os significados 
por meio de negociações tendo por base procedimentos menos ou mais 
conhecidos por seus membros.  
 

 Mazzotti e Alves Mazzotti (2011) conjugam a abordagem estrutural e a 

processual da TRS, utilizando a análise retórica para o acesso às representações sociais. 

 A Teoria da Argumentação evidencia a estratégia utilizada pelos sujeitos em seu 

discurso, aquilo que confere coerência a eles, a partir da intenção persuasiva do orador. A 

escolha de determinados acordos e não de outros informa a crença do sujeito a respeito das 

ideias que acredita que vão ser relevantes para que sua tese seja aceita. A forma como os 

acordos são estruturados em seus significados relacionais e condicionais são 

compartilhados segundo uma coerência, que é estabelecida nas trocas comunicativas de 

determinado grupo, pois comungam de um código linguístico particular. Nesse sentido, ter 

acesso a essa estratégia indica a lógica do grupo de significar tal objeto. Podemos 

considerar os acordos que justificam uma tese como elementos de representações sociais 

de um grupo, a que os membros recorrem quando as representações sobre um determinado 

objeto são objeto de controvérsia. 
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Capítulo IV – A Metodologia da História Oral e o Modelo das 

Estratégias Argumentativas. 
 

O método da História Oral consiste em recolher, através de depoimentos de 

pessoas que participaram desses eventos passados, a maior variedade possível de 

versões, que permitam reconstruir o passado, trazendo-o para o presente. Trazer as 

marcas da conjuntura política e social da época e compará-las com a conjuntura atual. 

Observar quem era o indivíduo que relata, àquela época, através da observação das 

apreciações que ele faz hoje, a respeito dos acontecimentos que se deram e, se durante 

esse tempo, o seu pensamento mudou e ele condena ou reafirma os acontecimentos 

relatados. Para valer-se desse método, o pesquisador deve compreender que uma pessoa 

que fala, o faz munido de todas as suas memórias, afetivas e cognitivas e que esse 

conjunto de vivências é que imprime os significados à sua narração (ALBERTI, 2004). 

Aproximar-se o mais possível dos fatos de uma época, trabalhando sobre 

histórias contadas por pessoas, requer que o pesquisador tenha em mente que não é o 

homem que cria a sociedade em que vive e nem é a sociedade que o determina, 

unicamente, mas ambos, em raport permanente, constroem-se mutuamente, na interação 

sujeito-outro-objeto. Essa consideração sobre os modos sociais de ser e de agir são 

usados por todos porque são compreendidos por todos e porque os significados que são 

construídos na vivência em grupo são simbolizados em certos comportamentos, certos 

modos de falar e em certas exibições de crenças e valores que o grupo compartilha. A 

história humana é a história das construções simbólicas dos diversos grupos sociais que 

compõem a humanidade (GUARESCHI, 2012). 

Considerando assim, que a pesquisa feita através da metodologia da história oral 

é uma pesquisa de cunho social, especialmente sinalizada e codificada pela linguagem 

de quem conta a história e, depois, também pela linguagem de quem analisa a história 

contada, explicita-se que esse é um processo de natureza retórica, o que não pode deixar 

de ser levado em conta pelo pesquisador. A análise retórica envolve a consideração de 

três elementos principais: o ethos, que é o próprio indivíduo, expresso em sua ética, com 

suas maneiras, com a postura e os significados da situação social de onde ele fala; o 

pathos, que é o conjunto dos significados e emoções que se supõe para o auditório, a 

qualidade social do auditório; o logos, que são os elementos referidos no discurso, com 
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os tipos de argumentos julgados necessários para persuadir o auditório (BAUER; 

GASKELL, 2002). 

A análise argumentativa especula sobre as variadas possibilidades de argumentos 

e acordos utilizados entre oradores e seus auditórios, a fim de esclarecer os significados 

mais profundos dos valores e das práticas dos grupos sociais. Então, para facilitar esse 

trabalho, o método da história oral deve ser aplicado através de perguntas 

especificadoras do tema da pesquisa, evitando que as versões da história oferecidas 

pelos entrevistados se detenham apenas em relatos emocionais de quem evoca uma 

lembrança, perdendo assim qualidades de persuasão de suas condições exemplares, ou 

perdendo ligações de cientificidade com outras pessoas ou grupos de trabalho. E, ainda, 

a fim de corroborar ou contestar dados contidos nas versões dos entrevistados, podem-

se confrontar as respostas obtidas nas entrevistas da pesquisa com outras fontes de 

informação sobre o tema, como documentos escritos, fotos, objetos etc. (ALBERTI, 

2004). 

Nos casos das pesquisas envolvendo representações sociais, como é o caso desta 

que agora se apresenta, observam-se que os entrevistados contam histórias de grupos, 

histórias que mudaram a vida de muitos, enfim “histórias sociais”. Essas histórias são 

do interesse geral porque podem afetar grandes contingentes de pessoas e mudar 

radicalmente a forma de viver dos povos. Assim, temos de considerar, nas entrevistas 

que colhemos, quais fatos relatados referem-se ao regime político que vigia naquele 

país, naquela época; que movimentações populares evidenciavam descontentamentos da 

sociedade local e como tudo foi se arranjando e evoluindo, para o bom ou para o pior, 

enfim, como o grupo social sobreviveu e no que ele se tornou (POLLAK, 1992). 

 Considera-se primeiramente a coesão social, característica e necessária para os 

seres humanos, que têm vários comportamentos-padrão para sustentá-la. Os núcleos 

familiares para o cuidado das crianças, por exemplo. No entanto, não são regras 

simples, sobre o que é necessário e obrigatório para todos, que controlam e conduzem 

todos do grupo. É o conjunto de crenças e valores, compartilhado por todo o grupo, que 

primeiro lhes dá a identidade, dizendo-lhes quem são e o que é o certo e o que é o 

errado; e depois, o sentimento de pertença que deriva dessa “identificação” com o 

grupo, se torna um bem que ninguém está disposto a perder (POLLAK, 1989). 

Da posse desse bem precioso – a identidade e o sentimento de pertença a um 
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grupo – decorre que a história pessoal é também a história do grupo a que o indivíduo 

pertence, ou dito de uma forma mais caracteristicamente sociológica, a história do grupo 

revela crenças e valores de seus indivíduos. A memória coletiva, como a queria 

Durkheim, compõe-se de todas as memórias do grupo, como os tipos de cidades 

construídas, as formas de comércio, as tradições folclórico-religiosas, os costumes 

jurídicos, e principalmente, a história da nação, com todos os seus personagens–

modelos para o povo. Esses pontos simbólicos de memória, comumente, estão presentes 

na configuração do modo de ser de um grupo, exibidos como as características que 

diferenciam os cidadãos daquele grupo dos cidadãos de outro grupo, sendo então não 

somente o que reforça o sentimento de pertencimento dos indivíduos do grupo, mas 

também o que define e mantém fronteiras socioculturais (HALBWACHS, 1968). 

Na coleta pelo método da história oral, no entanto, é preciso que se tomem 

alguns cuidados, ligados à certas flutuações a que está sujeita a memória humana. É 

bastante conhecida por historiadores a confusão de datas que os franceses do interior do 

país fazem, relativamente às datas de encerramento da segunda guerra mundial. O fato é 

que, tendo sido libertada por etapas, algumas partes do país sentiram-se livres antes de 

outras, e até hoje, comemoram o término da guerra de acordo com a lembrança 

registrada pela comunidade da sua região de residência. Uma parte da memória é 

também herdada, com mais ou menos veemência, dependendo do valor que tinha para o 

grupo que a mantém. Assim, muitos dos jovens do nosso país, que não eram nem 

nascidos até 1975, têm muitos pontos de memória do que foi o período da ditadura 

militar no Brasil, e também têm a memória de que se tratou do cerceamento de 

liberdades essenciais do ser humano e do desrespeito ao direito à vida, representado pela 

tortura e morte de milhares de jovens militantes da política progressista (POLLAK, 

1992). Deve-se sempre lembrar que a coleta de dados, através da entrevista pelo método 

da História Oral, constitui documentos históricos. As versões, os diferentes pontos de 

vista, são valorizados por organizarem os fatos em suas diversas nuanças e possíveis 

contradições. 

Outro aspecto que deve ser considerado, na preparação para a análise das 

histórias orais, é que aqueles que falam podem estar, culturalmente, em lugares 

diferentes, grupos diferentes, que valoram diferentemente um mesmo símbolo, às vezes 

apresentando-o por significados contraditórios. Em uma de suas conferências no Rio de 
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Janeiro, em 1989, Michael Pollak apresentou um exemplo muito significativo dessa 

ideia da transformação da memória de um indivíduo ou de um grupo, por um processo 

de negociação da valoração do acontecimento, entre pessoas ou entre grupos ao longo 

do tempo. Ele referiu-se ao grupo de pessoas que foram deportadas da França, durante a 

segunda guerra mundial, que no momento da deportação foram consideradas pessoas de 

bem, perseguidas pelos terríveis inimigos nazistas. Após o término da guerra, uma 

situação muito difícil se estabeleceu, porque milhares de pessoas, deportadas de vários 

países, pelos nazistas, apertavam-se em campos de refugiados, sem emprego, com a 

Europa empobrecida, gradativamente tornando-se um enorme problema. À medida que 

o tempo passava e muitas autoridades de vários países eram acusadas de abandonarem à 

fome e à pobreza aqueles que já tinham sido vítimas do horror, iniciaram-se as 

campanhas difamatórias dessas pessoas. Uma parte era de ciganos, que nunca tinham 

sido donos de terras e, portanto, não se habilitavam a receber moradias em país algum. 

Outros eram aqueles que tinham atuado no mercado negro, durante a guerra e, assim, 

haviam adquirido uma experiência indesejada em qualquer país. Até mesmo os judeus, 

por serem muitos, passaram a ser questionados sobre as condições nas quais tinham sido 

deportados, a fim de que fosse possível encontrar alguns que não fossem somente 

vítimas e pudessem ser desqualificados para a ajuda humanitária (POLLAK, 1989). 

Toda a gama de interpretações que é feita quando uma história é contada por 

muitos e não por um só “historiador”, é hoje considerada uma fonte riquíssima de 

detalhes. Mesmo a oposição das memórias de acontecimentos políticos, muito comum 

nas guerras pelo prestígio entre os eleitores de chefes de Estado, servem para delimitar 

um campo de disputa – filosófica, política, econômica, que será esse campo aí, exibido 

na disputa, e não aquele lá, que não se vê. 

As histórias colhidas para esta pesquisa foram contadas por pessoas que 

participaram da criação da Escola Tia Ciata e, durante esse processo, contaram também 

a sua história pessoal, ou parte dela, aquela parte que o tornou parte daquele grupo que 

trabalhou pela implantação daquela experiência pedagógica. As memórias dessas 

pessoas vão vindo, ao longo das entrevistas e misturam o seu percurso profissional e o 

seu envolvimento com esses ou aqueles movimentos sociais, o que por fim mostra que 

eles são mais do que um indivíduo com uma ideia. Representam um conjunto de 

pessoas e um conjunto de ideias, valores e crenças. Essas memórias foram convocadas 
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em entrevistas diretas e foram interpretadas neste trabalho.  

As entrevistas foram concedidas após 30 anos do encerramento das atividades da 

escola e os entrevistados foram indagados a respeito de como viam, na época e como 

veem hoje, a pedagogia diferenciada que foi desenvolvida na Escola durante os anos de 

1984 a 1989. Os sujeitos da pesquisa são aquelas pessoas que efetivamente se 

mobilizaram para dar apoio à escola e prestar ajuda pontual nos momentos em que 

dificuldades de muitas qualidades pareciam obstar a boa progressão do trabalho. Depois 

de trinta anos essas pessoas confirmaram sua opção política pelo apoio à Escola e se 

empenharam em deixar bem claros os benefícios que viram e vêem, ainda hoje, no tipo 

de proposta pedagógica efetivada. Apresentaremos as transcrições das entrevistas de: 

Saturnino Braga, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro em 1984 e um dos construtores 

da Escola, entrevista concedida ao ar livre, no Iate Clube do Rio de Janeiro; Professor e 

Assessor da Secretaria Municipal de Educação à época da Escola, Paulo César Carrano, 

entrevista concedida em sala da Universidade Federal Fluminense (UFF); Ana Jansen, 

assessora da Secretaria Municipal de Educação, durante e depois da existência da 

Escola, entrevista concedida ao ar livre, no Iate Clube do Rio de Janeiro; Professor e 

Jornalista Israel Tabak, repórter do Jornal do Brasil nos anos de existência da Escola, 

entrevista concedida em sala de aulas do Departamento de Jornalismo da Pontifícia 

Universidade Católica -- PUC Rio; Jornalista e Professor Carlos Nobre, repórter do 

jornal O Dia, em 1988, depois da inauguração da Escola, entrevista concedida em área 

livre da PUC Rio e o Gerente da Comlurb de Santa Teresa, Henrique Rodrigues, que foi 

chefe de turma dos garis-mirins da Escola Tia Ciata, entrevista concedida ao ar livre, em 

área pública próxima à sede da Comlurb. 

As entrevistas foram gravadas em vídeo com áudio, com duração média de 50 

minutos, tendo sido concedidas amigavelmente às criadoras da escola, Ligia Costa 

Leite, Marta Abreu e Mônica Rabello de Castro. A coleta se deu durante o ano de 2011, 

sem solenidades, com a aquiescência escrita dos entrevistados para o uso do material em 

qualquer acontecimento de divulgação do trabalho da Escola Municipal de Educação 

Juvenil Tia Ciata. 

Os resultados da análise desse material foram depois confrontados com os 

resultados de pesquisas anteriores sobre o mesmo objeto, tendo como sujeitos alunos e 

professores da Escola (UCHÔA, 2013; MOTA, 2014). O fato de terem sido utilizados o 

 
 



44 
 

mesmo referencial teórico e a mesma metodologia, aplicados ao mesmo objeto, tornam 

essa confrontação de resultados oportuna, pois revela tensões e acordos no cenário em 

que as representações sociais em jogo no fenômeno se formaram e se modificaram. 

 Para a análise dos discursos dos entrevistados, utilizamos o Modelo das 

Estratégias Argumentativas – MEA -, que foi desenvolvido para a investigação de 

processos discursivos e comunicacionais em Educação. O objetivo é compreender as 

interações entre grupos de alunos e professores, os significados veiculados em seus 

diálogos em sala de aula, e em quaisquer outros ambientes educativos. O MEA baseia-

se na Nova Retórica, de Chaïm Perelmam e Olbrechts-Tyteca (2002), que atualiza o 

conhecimento sobre técnicas dos discursos persuasivos, recorrendo às ideias 

aristotélicas, também considerando a contribuição de pensadores mais recentes, como 

M. Billig, M. Meier e O. Ducrot, entre outros. Analisa manifestações de um orador que 

discursa para influenciar o pensamento de um auditório (CASTRO; BOLITE-FRANT, 

2011). 

A teoria da argumentação concebe que os seres humanos usam a linguagem para, 

além de simplesmente solicitar a satisfação de suas necessidades imediatas ou 

comunicar a ocorrência de um evento do interesse particular ou do geral, também como 

o meio de participar das interações sociais e influir nas convenções de conduta que se 

formam, se desmancham e se reformam, permanentemente na vida cotidiana. A 

argumentação pode ser entendida como uma lógica própria das interações do dia a dia, 

quando todos os indivíduos argumentam por suas ideias e suas necessidades. A 

argumentação é feita através de uma linguagem comum, cujos significados são 

compartilhados e, por isso, podem ser compreendidos. O MEA foi construído com base 

nesse aspecto da interação humana (CASTRO, 2015).  

Da Teoria da Argumentação, o diálogo típico para a aplicação do MEA é aquele 

que apresente uma ou mais controvérsias, já que se considera que ninguém argumenta 

contra o que é evidente ou contra aquilo com o que concorda. No entanto, as 

controvérsias podem estar implícitas e, nesse caso, é necessário um tratamento 

metodológico capaz de revelar as discordâncias ocultas e as reais intenções do locutor 

com o discurso apresentado (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

As controvérsias são identificadas no discurso do sujeito quando este manifesta 

que não há adesão às afirmações que faz. Por não haver adesão, o sujeito se dirige 
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àqueles a quem pensa discordar e apresenta argumentos para fortalecer suas ideias. No 

caso desta pesquisa, os sujeitos acordaram em divulgar seus depoimentos, tinham 

consciência de que um site seria criado e que suas ideias estariam lá expostas. Portanto, 

é razoável crer que falassem para um amplo auditório. As controvérsias que 

evidenciamos são identificadas por uma tese, ou seja, a afirmação sobre a qual o 

indivíduo argumenta. Teses são afirmativas objetos de controvérsia. A argumentação é 

feita ligando-se essas teses à acordos. Acordos são afirmativas que o sujeito crê serem 

aceitas por seu auditório (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

A Teoria da Argumentação (PERELMAM; OLBRECHTS-TYTECA, 2002) 

oferece uma tipologia de acordos e argumentos. Essa tipologia relaciona os tipos à força 

dos argumentos na intenção de persuadir. Esse ferramental possibilita discutir a relação 

entre forma e conteúdo nos discursos e esclarece o caráter significante da forma. Desse 

modo, é possível relacionar acordos àquilo que o locutor crê que seu auditório tem 

como crença e àquilo que ele mesmo crê. Teses evidenciam aquilo que para o sujeito é 

controverso, aquilo para o que ele crê necessitar argumentar. Essa característica deste 

tipo de análise tem sido utilizada para o acesso à Representações Sociais. Aquilo que o 

locutor elege como acordo mostra indícios das representações sociais que o sujeito tem 

sobre um determinado objeto. As controvérsias indicam as tensões no interior dos 

grupos sociais ou as intergrupos, evidenciando sobre quais afirmativas o sujeito se 

baseia para fortalecer os objetos que julga polêmicos (CASTRO, 2012; MAZZOTTI, 

2002). 

O MEA considera a argumentação segundo duas vertentes principais: a primeira 

se refere à argumentação que ocorre nas conversas entre as pessoas, na interação viva 

do dia a dia; a segunda é a vertente da argumentação que ocorre quando um pesquisador 

vai analisar a fala de alguém, situação na qual ele vai interagir com os processos 

argumentativos do interior do texto do outro, a fim de interpretá-lo e depois defender a 

interpretação que propõe. A tarefa de evidenciar teses e acordos requer idas e vindas ao 

material bruto de modo a explicitar o estatuto de cada afirmativa e como elas aparecem 

ligadas no discurso. Para realizar essa tarefa o MEA propõe uma ação em dez passos: 

 

1º) a leitura exaustiva do material; 2º) a constituição do corpus de 
análise, que é um recorte da totalidade da fala, que é escolhido de 
acordo com os objetivos da pesquisa, como também a descrição 
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da atividade laboral dos sujeitos; 3º) a localização das 
controvérsias; 4º a enunciação das teses do locutor; 5º) a busca 
dos argumentos utilizados pelo sujeito para sustentar a sua tese; 
6º) a aplicação da tipologia de análise para os acordos e para os 
argumentos encontrados6, com o objetivo de fazer emergir a 
dinâmica do diálogo; 7º) a montagem de esquemas resumindo a 
forma como o sujeito organizou o seu discurso; 8º) a 
interpretação; 9º) a busca pelas evidências da interpretação; 10º) a 
submissão dos resultados a critérios de validação prestigiados 
(CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

 

O uso do Modelo das Estratégias Argumentativas coloca-se como pertinente para 

a análise das entrevistas colhidas para a presente pesquisa, porque os argumentos 

oferecidos pelos nossos entrevistados para sustentar as suas teses, revelam suas 

representações sobre os tópicos da pesquisa, através das negociações dos significados 

linguísticos apresentadas nos seus discursos. 

O material da pesquisa foi organizado a partir das teses defendidas e dos acordos 

em que se baseia a argumentação. Considera-se que os acordos são ideias presumidas do 

auditório que o orador elege para argumentar. Para se obter sucesso na argumentação, o 

locutor tem que levar em conta aquilo que ele crê ser aceito por seu auditório. Os 

acordos revelam elementos das representações que o locutor tem de seu auditório. A 

partir desses elementos, tem-se acesso às representações sociais do grupo de pertença do 

locutor, referências que ele utiliza em sua argumentação. 

Trabalhos baseados no Modelo da Estratégia Argumentativa têm colaborado na 

análise das relações internas dos grupos sociais e das relações do grupo com outros 

grupos. Partimos da compreensão de que as representações sociais caracterizam o 

pensamento dos grupos e servem para elaborar a comunicação e a ação relativa a 

objetos que originam controvérsias no interior desses grupos, ou seja, são teorias sociais 

práticas: um saber prático, organizador das relações simbólicas entre os atores sociais. 

 

6 “Acordos” são premissas que o locutor crê aceitas pelo seu auditório e delas se utiliza para apoiar a sua 
argumentação. São “relativos ao real” se tiverem status de verdades, fatos ou presunções e, “relativos ao 
preferível”, se referirem-se aos valores e hierarquias nas quais estão se apoiando. “Argumentos” são 
afirmações que o locutor faz, com base nas premissas (acordos) que ele supõe para seu auditório, usando-
as para engendrar sua argumentação por exemplo, por comparação, por oposição etc. 
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Capítulo V – A análise das entrevistas 
 As entrevistas semi-estruturadas, como fontes de coletas de dados, têm se 

destacado, dentre outros métodos, pela amplitude significativa que pode alcançar. A 

pergunta feita por quem entrevista é somente a sugestão do assunto a ser tratado na 

conversa, não é um instrumento diretivo do pensamento do entrevistado. Sobre uma 

mesma pergunta, inúmeras respostas diferentes podem ser dadas. Essas diferenças 

trazem as representações que os indivíduos têm sobre o tópico em questão: sua 

proximidade ou distância do assunto; sua simpatia ou aversão pela situação de que fala; 

e também, seu conhecimento sobre o assunto. Se é formal – adquirido através de 

leituras ou estudos dirigidos, ou se é vivencial, ou seja, por ter visto e vivido o que 

relata (CASTRO, 2015). 

 Há também, no processo de entrevistas, a facilidade de se alterar os rumos que a 

conversa vai tomando caso alguma informação inusitada revele que outras vertentes, ou 

aspectos da mesma matéria, mostrem-se mais esclarecedores para a pesquisa em curso 

do que as inicialmente previstas e preparadas. Ademais, as teorias que estudam as 

estratégias argumentativas ocorridas na interação humana, principalmente nas 

interações baseadas em trocas linguísticas, permitem ao pesquisador o acesso a muitos 

significados importantes para o entendimento do objeto da pesquisa, que poderiam ter-

lhe escapado quando da preparação da tarefa da coleta dos dados em campo (ALBERTI, 

2004). 

 A relação que o entrevistador estabelece com o entrevistado é de grande 

importância para o sucesso da coleta. É necessário que o entrevistador saiba dar espaço 

ao entrevistado, a fim de que ele se sinta à vontade para falar livremente e com a 

autoconfiança de perceber que o seu pensamento está sendo valorizado. As entrevistas a 

seguir analisadas, mostram uma estreita relação entre os entrevistadores e os 

entrevistados, e é notável que isso se dá, não porque houvesse uma amizade anterior ao 

trabalho, entre eles, mas porque compartilham dos mesmos valores éticos e estéticos, na 

representação da Educação e dos Direitos Humanos.  

As análises serão apresentadas sempre evidenciando a controvérsia, ou seja, a 

tese e os acordos que a sustentam. Para que elas façam sentido, procuramos ao início de 

cada análise apresentar um perfil de cada entrevistado e as circunstâncias em que o 
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depoimento foi colhido. As interpretações foram feitas sobre os esquemas 

argumentativos evidenciados, em acordo com a ferramenta escolhida, o MEA. Foram, 

então, levantadas as representações que cada um expressou da pedagogia da Escola e 

dos meninos e meninas que lá estudaram. As representações sociais foram avaliadas 

como tais somente depois de encontradas as representações de cada sujeito. 

Análise da Entrevista do Prefeito Saturnino Braga 

 Roberto Saturnino Braga é carioca, criado no Bairro da Glória, no Rio de 

Janeiro. Nascido em família de políticos – neto e filho de Deputados Federais, iniciou 

sua trajetória política em 1962, quando candidatou-se a Deputado Federal pelo Partido 

Socialista Brasileiro. Com a dissolução dos partidos políticos pelo regime ditatorial, 

integrou o grupo fundador do Movimento Democrático Brasileiro, em oposição ao 

regime militar. Em 1982 aliou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro de Leonel Brizola, 

pelo qual cumpriu mais um mandato de Senador, sendo muito bem visto pelas suas 

propostas legislativas. Depois de quinze anos como Deputado e Senador, candidatou-se 

à Prefeitura do Rio de Janeiro, cargo para o qual foi alçado em eleições diretas, tendo 

derrotado neste pleito outros dezoito candidatos (www.saturninobraga.com.br, acesso 

em 15/07/2015). 

Mesmo assumindo uma Prefeitura em estado falimentar, que era a situação da 

maioria das Prefeituras do país, em razão do esvaziamento financeiro executado com a 

reforma constitucional, desde 1966, pelos militares. Sua gestão na Prefeitura do Rio foi 

marcada por ações de longo alcance para o desenvolvimento da cidadania, dentre elas, 

pioneiras no Brasil, as experiências de gestões participativas, com a implantação dos 

Conselhos Governo-comunidade, que reuniam mensalmente os representantes dos 

setores da Administração Municipal com representantes das Associações de Moradores 

e Associações de Empresários, para discutir a gestão da Prefeitura e as prioridades de 

cada bairro.  

Apesar destas características, sua gestão foi considerada pela comunidade 

política como falha, o que se comentava na época na mídia é que ele teria falido a 

prefeitura, fato discutível, já que seu antecessor foi quem deixou as dívidas. Importante 

ressaltar que, no início da entrevista, sua fala se apresenta como uma espécie de defesa 
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para o que ele expressou ter sido um mandato que ele assumiu sabedor da falência da 

prefeitura, mas com a estratégia de realizar uma gestão criativa e popular. 

Comprometido com a causa da Educação, apoiou totalmente a iniciativa 

educativa da Escola Tia Ciata, oficializando-a como escola da Rede Pública Municipal 

de Ensino e trabalhou pela construção de um prédio exclusivo para a escola, na Praça 

Onze, no centro da cidade, com dinheiro fornecido pelos cofres públicos, através do 

BNDES. A inclusão da Escola Tia Ciata na rede pública significou o registro de uma 

experiência de êxito na ampliação do atendimento àqueles alunos com dificuldades para 

se escolarizar. As ideias de mudanças que o político Saturnino Braga pensava para a 

escola pública como um todo puderam, em parte, ser experimentadas. 

 Sendo assim, Saturnino Braga fala sobre a sua ação relativa à Escola Tia Ciata, 

sabendo que a entrevista vai se transformar em um dos documentos históricos que 

contam a experiência educativa promovida lá e, por isso mesmo, aproveitando para 

novamente colocar-se a respeito do que seja Educação e como se podem de fato 

modificar as situações da criança pobre, no país. 

 

 

 

 Para esta questão, Saturnino Braga exibiu a TESE de que A PEDAGOGIA ERA 

DIFERENTE DA NORMAL, EVIDENTEMENTE PRÓPRIA. 

 Na época em que a Escola Tia Ciata foi criada, conheciam-se estatísticas muito 

preocupantes sobre o analfabetismo ou o chamado analfabetismo funcional, os grandes 

contingentes de jovens que mal escreviam seus nomes, o número gigantesco da evasão 

escolar e os casos dos alunos repetentes contumazes, que não iam à escola para estudar, 

mas para comer a merenda escolar. Diante dessa situação a pecha do ‘fracasso escolar’, 

que por muito tempo pesou sobre esses alunos ‘que não aprendiam’, começou a se 

deslocar para os ombros dos professores, ‘que não ensinavam’ e sobre os ombros dos 

governantes, que mantinham a escola como uma instituição segregadora dos mais 

pobres. 

A primeira questão proposta para o político foi “de que modo ele via 
a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, em comparação com 
outras escolas. 
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 O político Saturnino Braga conhecia bem essa realidade e já estava engajado na 

luta pela melhoria do Ensino Público, em conjunto com Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, 

no governo de quem tinha se eleito Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. As professoras 

que criaram a Escola Tia Ciata também já tinham compreendido que, para ter sucesso na 

escolarização dessas crianças, teriam que lançar mão de uma pedagogia especialmente 

criada para eles e para as suas necessidades. As estratégias que deveriam atraí-los para a 

Escola, tinham de ser cautelosas, a fim de não assustar com muitas regras, um grupo 

que vivia uma enorme liberdade, nas ruas da cidade. 

... foi uma experiência que mostrou que é possível, que se consegue êxito 
nessa compatibilização e nessa, enfim, aculturação dos meninos de rua, 
mesmo com o grau de liberdade que eles têm, mas chamando-os ao 
aprendizado, usando uma pedagogia evidentemente própria, diferente da 
normal, da comum, não é... (Apêndice, p. 3). 

 A compreensão do político quanto à especificidade dos alunos atendidos pela 

Escola Tia Ciata levou-o a trabalhar pela construção de um prédio que fosse exclusivo 

para a Escola, a fim de que, deixando de incomodar demais os outros alunos e 

professores e a comunidade escolar do Sambódromo, talvez se pudesse manter a 

experiência se desenvolvendo até se criar um modelo para o tratamento dessa clientela, 

que pudesse ser reproduzido em todo o país. 

 No evento de inauguração da Escola foi possível notar uma enorme diferença 

entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras escolas da rede municipal de ensino. 

Para a festividade, um palanque de madeira foi montado em frente à escola nova. Os 

meninos sabiam que a escola tinha sido construída para eles, e eles estavam se sentindo 

totalmente à vontade e fizeram uma enorme confusão, que não foi reprimida nem pelas 

diretoras da escola, nem pelos professores, nem pelo prefeito, mas deixou os guardas 

municipais sem saber o que fazer. 

... inteiramente compreensível, a PM tem a mania da ordem. E da ordem 
constituída. E os meninos queriam era a escola e festejar a escola e a gente. 
Nós que estávamos ligados à ideia de uma coisa extraordinária, fora dos 
padrões comuns... a gente queria mesmo é que eles estivessem ali no 
palanque... o palanque enriquecido pela presença deles. Mas pra PM não é 
fácil aceitar isso, né?! Uma coisa fora da norma. [...] Pra eles é quase um 
sinônimo de criminalidade, de banditismo. A gente entende isso (Apêndice, 
p. 5). 
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 Além de todas as estratégias que foram usadas para que se conseguisse manter 

os alunos na escola, como a construção de um prédio exclusivo para essa clientela, 

criou-se uma pedagogia que ocupasse o aluno consigo mesmo, ele foi colocado no 

centro do processo de aprendizagem e isso significava que todos os conteúdos formais 

que deviam ser ensinados faziam uso das histórias deles: a respeito de seus sentimentos 

ou a respeito de situações que eles tinham vivido ou a respeito de notícias que eles 

tinham ouvido na televisão ou de outras pessoas. A vida diária deles, trazida para dentro 

da sala de aula, era discutida por todos. Trabalhava-se com a ideia de que a 

aprendizagem devia se dar através de uma vivência do aluno. 

 A Escola Tia Ciata, seus mentores, o prefeito Saturnino, e muitas outras pessoas 

envolvidas na manutenção dessa iniciativa educativa, segundo ele, eram criticadas 

porque o custo da escola era alto. Diferentemente da escola comum, a Tia Ciata formava 

turmas de 15 alunos e isso era considerado injusto com as outras escolas da rede, que 

trabalhavam, àquela altura, com turmas de 35 alunos. No entanto, os quinze alunos de 

uma turma da Tia Ciata demandavam muito mais trabalho, em muitos aspectos, 

inclusive nos esforços de encontrar postos de trabalho para os alunos. O prefeito 

Saturnino conhecia bem essa situação e, ainda assim, conseguiu junto ao BNDES, a 

construção da Escola. 

É também, digamos assim, falta de uma perspectiva adequada de avaliação 
de custo-benefício. Porque nos padrões normais, o BNDES jamais 
financiaria, porque não tem retorno em forma de geração de lucro, pra 
ressarcir o empréstimo. Quer dizer, é uma avaliação que tem que ser 
diferente da avaliação que se faz normalmente para um projeto, sob o ponto 
de vista econômico. [...] Nós entendíamos que o benefício compensava 
sobremaneira os custos, ainda que fosse um custo elevado, porque 
necessariamente tinha que ser um custo elevado, para produzir aquele 
benefício, que era muito mais elevado ainda (Apêndice, p. 6). 

 Essa compreensão expressa, do político, a respeito da quantidade de estratégias e 

do detalhamento pedagógico necessário para a consecução de um projeto dessa 

natureza, mostrou não somente o seu entendimento de política educacional, mas 

também o seu comprometimento inarredável com as ações, sempre pedagógicas, 

exemplificadoras, capazes de provocar mudanças. 

A ideia de que as dificuldades de aprendizado que essas crianças mostravam 

poderiam ser contornadas foi apresentada em múltiplas propostas de adaptação dos 
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currículos e dos métodos de ensino e de avaliação tradicionais. Pelo menos três 

instâncias pedagógicas foram consideradas, no planejamento e na construção da 

pedagogia de sucesso da Escola Tia Ciata. A primeira instância corresponde à definição 

político-pedagógica da instituição que seria criada – que população seria objeto da ação 

educativa e em que bases filosóficas seriam baseadas as políticas e as práticas cotidianas 

dentro da escola; a segunda instância correspondendo à oficialização das medidas 

implementadas pelo projeto pedagógico, de forma a dar validade aos documentos 

emitidos pela instituição e para que os alunos egressos portassem diplomas tão válidos 

quanto os de outra escola qualquer do país; e a terceira instância, finalmente, a inclusão 

no mercado de trabalho. 

Abaixo visualizamos instâncias das ações pedagógicas realizadas na Tia Ciata. 

 

 

 

 

                                            

  

 

 

A compatibilização da experiência de viver nas ruas e a liberdade que essa 

vivência proporciona com a necessidade de aprender a ler e escrever, e de se adaptar 

socialmente – como bem explicitou Saturnino Braga em sua fala – foram descobertas 

nessas práticas pedagógicas diferentes, que não tinham nem teorização, nem palavras 

que as descrevessem, porque ainda não tinham sido experimentadas. Nota-se então que 

esse é o processo de difusão e de significação de um conceito novo dentro da sociedade. 

Inicialmente constrói-se a hipótese da possibilidade da mudança e, cometendo ações e 

críticas sobre essa hipótese, conclui-se pela sua pertinência ou pela sua inadequação. 

TESE. A pedagogia era 
diferente da normal, 
evidentemente própria. 

Acordo 1. A experiência da 
Escola mostrou que se 
consegue êxito nessa 
aculturação dos meninos 
de rua. 

Acordo 2. O aluno, mesmo 
com o grau de liberdade que 
tinha, foi escolarizado. 

Acordo 3. Encontrou-se a 
perspectiva adequada para a 
avaliação do custo-benefício do 
projeto, sob o ponto de vista 
econômico. Na Escola Tia Ciata, o 
benefício compensava os custos. 
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A Tese estabelece a linha do pensamento e por isso o primeiro Argumento que 

defende a Tese funda o real pelo exemplo, sendo o exemplo o êxito da Escola. Ou seja, 

insere no campo das ideias já consideradas por todos, uma ideia nova, exemplificando a 

sua aplicação. O Acordo 1 é relativo ao real, ou relativo a um fato que está na realidade, 

um fato que revela que o aluno aprende com uma pedagogia adequada. 

O Acordo 2 desmitifica a oposição entre liberdade e aprendizagem. Na 

pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata a liberdade aparece junto com a 

aprendizagem, diferentemente do que, segundo ele, se supõe. Embora se possa 

classificar esse acordo como fato, ele ressalta a positividade dessa liberdade dos 

meninos quando a aproxima da aprendizagem, destacando esse mesmo aspecto, contido 

na pedagogia diferenciada e nos próprios meninos e meninas de rua. Esse Acordo 

expressa o sucesso da criação de práticas consideradas capazes de preencher e reparar 

várias das lacunas cognitivo-comportamentais que os meninos e as meninas de rua 

apresentam. A Argumentação que liga esse Acordo à Tese é fundado na estrutura do 

real, dissociando o efeito de sua causa, ou seja, a liberdade aparece junto com a 

aprendizagem em uma pedagogia que teve que ser diferente para comportar essa 

proximidade. Melhor dizendo, o argumento explicita que usando as estruturas de 

elaboração de práticas pedagógicas já existentes, foi possível criar uma pedagogia nova.   

O Acordo 3 refere-se ao custo da escolarização realizada na Escola Tia Ciata, 

que, embora fosse alto, trazia sucesso. O Argumento que liga o Acordo 3 à Tese é 

fundado na estrutura do real, pois ressalta que os efeitos do investimento feito na Escola 

Tia Ciata foram positivos – gasta-se muito, mas há retorno, convocando aí, para sua 

compreensão, uma estrutura conhecida, que é a idéia da aplicação de recursos em ações 

que podem trazer lucros financeiros ou lucros sociais.  O Acordo 3 é relativo ao 

preferível porque opõe-se a hierarquias instituídas, acenando a oportunidade do 

investimento, que poderá ser feito ou não, de acordo com o posicionamento do 

investidor diante do risco em comparação com o benefício. 

opõe-se a hierarquias instituídas, acenando a oportunidade do investimento. 

 

 

A segunda questão proposta para Saturnino Braga foi “como ele 
diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de 
outras escolas”. 
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Sobre esse ponto, o político enuncia a TESE MENINOS E MENINAS DE 

RUA TÊM NA LIBERDADE UMA JUSTIFICATIVA PARA ESTAR NAS RUAS E 

SEREM RESISTENTES ÀS REGRAS DA ESCOLA. 

Em primeiro lugar o político aponta que o hábito de uma liberdade tida como 

excessiva e a desconfiança crônica motivada por vivências ruins, formam padrões 

mentais que não podem ser desmontados somente com os cuidados – muito bons, mas 

simples demais, para fazer frente às situações graves pelas quais os meninos e meninas 

passam. 

Esses problemas dos meninos de rua, tem muitas instituições que cuidam 

deles. Eu mesmo estou ligado a uma delas – a sociedade AMAR, que cuida. 

É uma gente muito boa, uma senhora dedicadíssima, a irmã Adma, que 

cuida, desenvolve esse cuidado de acolhimento, mas o encaminhamento da 

escolaridade é para a escola comum, para a escola pública do município, 

comum... e é difícil (Apêndice, p. 3). 

 O estereótipo de ajuda, que é concedida à essas crianças, não resulta em sua 

saída das ruas e nem na libertação das condições que os marginalizaram. São muito bem 

conhecidos os estigmas que sofrem: eles são rebeldes, eles não aprendem, não há como 

reabilitá-los. A crítica do político, opondo-se a essas ideias, evidencia que o atendimento 

dispensado a elas é um tipo de “acolhimento”, que é desejável sim, para quem tem todo 

tipo de necessidades, mas é uma ação insuficiente para desenvolver os caminhos da 

escola e da integração à sociedade. 

 Saturnino Braga propõe-se explicar os motivos pelos quais os meninos recusam 

o formato da escola pública e preferem as ruas para morar – embora lá também possa 

ser um lugar amedrontador.. 

... é difícil compatibilizar aquele grau de liberdade que o menino de rua tem 
na vida... Ele perdeu a casa porque a casa [...] é insuportável pela violência, 
né?! E o menino e a menina vão pra rua pra fugir de casa e o que encontram 
de bom? Não é acolhimento, nem carinho, nem amparo.... Eles encontram de 
bom a liberdade e eles cultivam essa liberdade e a compatibilização desse 
grau de liberdade que eles têm com o mínimo de aprendizado e de 
aculturação é um problema complicado que a Escola Tia Ciata resolveu, 
encontrou o caminho da solução (Apêndice, p. 3). 
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 À medida que a experiência na Escola Tia Ciata ia avançando, essa ideia de 

liberdade, de atrair as crianças ao invés de coibi-las para um comportamento mais 

aceitável, foi se desdobrando em inúmeras possibilidades de ação. Esse acontecimento 

foi percebido como uma naturalidade de adaptação da escola ao aluno, porque ficou 

compreendido que os meninos não são notados, senão pelas suas ações de roubos, 

tráfico de drogas e coisas que tais, além de serem sujos e maltrapilhos. Esse quadro 

expõe, rapidamente, várias das suas necessidades, mas em primeiro lugar mostra um ser 

humano que não é reconhecido como tal. 

 A “liberdade” que o político atribui aos meninos foi incluída na pedagogia.. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os Acordos encontrados para esta Tese são todos relativos ao real e dizem 

respeito aos fatos já ocorridos durante os anos de funcionamento da Escola Tia Ciata. O 

Acordo 1, relativo à flexibilização das regras escolares foi um dos primeiros pontos 

tratados pelas mentoras da escola, que compreenderam que repetir o padrão da escola 

pública comum, que já tinha sido rechaçado por essas crianças, não fazia sentido algum. 

O Acordo 2, referente à valorização da experiência de vida do aluno, tinha o objetivo de 

aumentar sua auto-estima, conscientizando-os de seus direitos de serem vistos, de serem 

Acordo 1. A escola 
flexibilizou as regras. 

Acordo 2. A escola 
valorizou a experiência de 
vida dos alunos. 

Acordo 3. A escola 
encaminhou-os para o 
trabalho. 

TESE. 

Meninos e meninas de rua têm na liberdade 
uma justificativa para estar nas ruas e serem 
resistentes às regras da escola. 
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ouvidos, e de desenvolver uma identidade, uma personalidade para se relacionar com as 

outras pessoas e se reintegrar à sociedade. O Acordo 3, a satisfação das necessidades 

básicas através de encaminhamento profissional, rapidamente tornou-se uma ação 

totalmente adequada a esses alunos, porque com a mudança de patamar de menino de 

rua para trabalhador ele podia alcançar a liberdade. 

 Os Argumentos que ligam esses Acordos à Tese são fundados em estruturas da 

realidades, nesse caso, por ligações de sucessão de uma causa em uma conseqüência. 

Relacionam uma característica importante dos meninos e meninas de rua com a 

pedagogia diferenciada da Escola, ou seja, as características muito fortes observadas nos 

meninos e meninas eram enfrentadas com ações pedagógicas que se julgavam capazes 

de contorná-las.  Havia a necessidade de que eles fossem recebidos na escola do jeito 

que pudessem vir, porque eles não tinham como cumprir as exigências comumente 

feitas aos alunos das escolas tradicionais. Assim, a escola foi do jeito que foi porque os 

alunos eram do jeito que eram.  

 

 

 

 

 A TESE oferecida pelo político para essa questão é que A ESCOLA TIA 
CIATA FOI UMA IDEIA ACOLHIDA COM A CONVICÇÃO DE ESTAR 
COLOCANDO EM PRÁTICA UMA EXPERIÊNCIA DA MAIOR 
IMPORTÂNCIA. 

 O apoio que Saturnino Braga deu à iniciativa educativa – que culminou na 

criação da Escola de Educação Juvenil Tia Ciata como uma escola da rede pública 

municipal com autorização para usar metodologias e organização administrativa 

diferenciadas das outras escolas – foi uma ação típica da sua opção política pelo 

engendramento de um relacionamento social interclasses, que fosse capaz de ir 

diminuindo as distâncias entre elas e aumentando a consciência da cidadania necessária 

para uma convivência pacífica. Há perfeita integração e coerência entre as diversas 

propostas de inclusão de representantes de segmentos importantes da população carioca 

nos processos das decisões políticas para o governamento da cidade. Pode-se inferir, de 

A terceira questão apresentada para o político Saturnino Braga foi 
“que significados ele dá para a sua atividade na escola, com os 
meninos e meninas de rua”. 
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sua fala, que nem o conhecimento de que a Prefeitura do Rio estava praticamente falida 

foi empecilho para que ele assumisse a tarefa de ser o Prefeito, porque acreditava que a 

diferença do enfoque político e as associações civis que ele pretendia implantar, 

poderiam depender mais de criatividade e apoio popular do que de dinheiro. 

... quando assumi a Prefeitura, eu sabia, perfeitamente, tinha noção do estado 
falimentar dela, quer dizer, eu não ia ter dinheiro para fazer obras. Então, eu 
procurei desenvolver uma versão mais criativa do que realizadora, e eu fiz, 
acho que, tenho orgulho de ter criado alguma coisa importante, como os 
Conselhos de Governo-comunidade, a própria Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, com os pólos de desenvolvimento 
tecnológico... Mas um prazer especial pra mim foi a criação da Escola Tia 
Ciata, que não foi uma ideia minha, foi uma ideia sua e de um grupo, mas 
que eu acolhi com muito entusiasmo, com muita satisfação e com muita 
convicção de estar, enfim, colocando em prática uma experiência da maior 
importância, que não sei se existe alguma outra no país, eu não sei, pode ser 
que exista... (Apêndice, p. 2). 

Essa coerência que é evidente no discurso de Saturnino é que dá a medida do 
valor que a sua participação na sustentação da Escola Tia Ciata teve, e ainda tem, para 
ele. Ele pensava que era necessária a criação de escolas especializadas para escolarizar 
meninos e meninas de rua ou atrasados nos estudos e ainda hoje pensa assim. Ele 
compreende que um chefe de governo não somente está alçado à autoridade de 
comandar e definir destinos da comunidade que o elegeu, mas também que tem a 
obrigação de conduzir essa comunidade à melhor situação possível, de bem-estar e de 
cordialidade entre seus membros.  

 Então, trabalhar pela manutenção e pelo desenvolvimento da Escola é mais do 

que uma vitória que vem de fora. A participação na Escola foi a vivência de um projeto 

político, como satisfação pessoal e a afirmação da pertinência de um projeto político, de 

natureza social, conforme aguardavam dele os seus eleitores. O sucesso da empreitada, 

lá, há trinta anos atrás, não perde nenhum valor quando observado hoje, e se configura 

como uma das melhores ações sociais concebidas e executadas para o atendimento 

crianças pobres. 

 Observa-se claramente, na fala do político, que ele declara fazer parte de um 

grande grupo de pessoas que representam o combate à pobreza com o mesmo conjunto 

de crenças, valores e atitudes, embora possam ser de profissões e níveis de 

escolarização diversos. Sobre a construção do prédio da Escola ele fala apresenta o 

grupo de profissionais do BNDES – economistas, engenheiros e administradores como 

firmes apoiadores da criação da Escola Tia Ciata. 
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... o pessoal do BNDES, naquele momento, estava inaugurando o “S” do 
“Social” em seu nome, porque até então, o Banco era exclusivamente 
econômico e não se importava com o social, achava que o social viria “por 
gravidade”, como se dizia lá. Depois de amadurecimento e discussão, 
chegou-se à conclusão de que o desenvolvimento tinha que ter a dimensão 
econômica e social e o BNDES começou a praticar essa segunda dimensão  
[...] e soube avaliar corretamente a importância da Tia Ciata (Apêndice, p.4). 

 A amplitude de significados da experiência pedagógica da Escola Tia Ciata 

abrange também as questões relativas à criminalidade de um modo geral – porque se 

considera que aquele indivíduo que tem um mínimo de ferramentas das formalidades da 

leitura e escrita, da matemática e da compreensão da vida em sociedade, deverá 

encontrar a colocação profissional suficiente para a sua subsistência e deverá se 

satisfazer com a vida regrada aceita pela maioria. Além dessa dimensão, é uma 

obviedade o acontecimento da cooptação de crianças por criminosos, que os ensinam a 

roubar, traficar, enganar e até mesmo matar, para que cometam por eles os atos pelos 

quais seriam presos, os maiores de idade. Saturnino Braga reconhece a benesse de 

afastar da criminalidade os meninos e meninas de rua. 

Eu acho que esse tipo de escola, experiência pedagógica, mais do que o 
conhecimento em formação, desenvolve a capacidade de liderança, de 
iniciativa dos meninos, e muitas vezes essa iniciativa é desviada para os 
caminhos que as oportunidades da vida lhes fornecem, né?! A gente tem que 
contar com isso, porque isso faz parte da sociedade. O tráfico de drogas faz 
parte da sociedade. É claro que a gente não pode tolerar, tem que combater, 
tem que cercear de toda forma, mas tem que saber que faz parte da sociedade 
e que muitas lideranças que poderiam estar produzindo outros resultados, 
vão pra esse lado e... (Apêndice, p. 6 e 7 ). 

A compreensão de que, a princípio, as atividades criminosas exercem um certo 

fascínio sobre as crianças aparece facilmente, se fizermos a comparação de quanto 

dinheiro pode ser ganho por um deles com a venda de balas ou engraxando sapatos, em 

comparação com os ganhos da atividade de “aviãozinho” (transportador de drogas) para 

o tráfico. Porém, esse fascínio consolida-se principalmente, nas vivências da ilusão de 

força e poder que essa criança sente se for colocada na mão dela uma arma e sob seu 

juízo a vida ou a morte de alguém. 

O que se viu, sobre essas terríveis realidades, foi que a Escola Tia Ciata 

disputava com a criminalidade a influência sobre os meninos e meninas. A assistência 

jurídica fornecida a alguns deles, o registro civil que os transformava em cidadãos, o 

encaminhamento para o trabalho e o tratamento amistoso das suas peculiaridades, foram 
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capazes de evitar a drogadição, a criminalidade e a morte de alguns. É a esses fatos, 

ocorridos, que se refere o político quando diz que não se pode deixar que a 

criminalidade conquiste a mente desses menores. 

Abaixo podemos ver uma representação do pensamento do político. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O Acordo 1 é relativo ao real, com base numa verdade que ele enuncia como 

atemporal. É algo que foi e sempre será. Baseia-se nos fatos que estão divulgados em 

todas as mídias, da cooptação de crianças pelo tráfico de drogas. A violência dessa 

atração de soldados para o tráfico é muito facilitada quando a criança não tem onde 

morar, não tem quem a alimente, e desvalida de tudo não tem como recusar o 

oferecimento de ganho “fácil” que os bandidos oferecem. Compreenda-se também que, 

uma criança que não tem quem a proteja pode ser levada à força, para cometer crimes 

Acordo 1. A aplicação da 
pedagogia adequada, 
impede a cooptação da 
criança pela 
criminalidade. 

Acordo 2. A Escola desenvolve a 
capacidade de liderança, de iniciativa dos 
meninos, e muitas vezes, essa iniciativa é 
desviada para os caminhos que as 
oportunidades da vida lhes fornecem. 

Tese. A Escola Tia 
Ciata foi uma ideia 
acolhida com a 
convicção de estar 
colocando em prática 
uma experiência da 
maior importância. 

Acordo 3. O BNDES começou a 
praticar o “Social” e o grupo 
profissional dedicado a isso soube 
avaliar a importância da Escola Tia 
Ciata. 
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sob ameaça. Sendo assim, a inserção no mercado de trabalho é a base imprescindível 

para que os meninos e as meninas não aceitem tornarem-se criminosos. O Acordo 1 é 

ligado à Tese por um Argumento fundado na estrutura do real, pela relação de sucessão 

de uma causa em um efeito. Se a criança tem um meio de subsistência, poderá vir a 

escolher uma vida comum e ética para si mesma.  

O Acordo 2 refere-se a consequências da proposta diferenciada. O trabalho 

desenvolvido na escola tem como consequência coisas positivas tidas como quase 

impossíveis, integrá-los na vida social. Este Acordo 2 é relativo ao real, com base nos 

fatos seguidamente observados na sociedade brasileira a respeito dessa condição, que 

pela repetição se tornam verdades. Esse recrutamento das crianças pelo tráfico é 

revelado pelo entrevistado como acontecimento costumeiro pela sua enunciação do fato 

com a forma verbal no presente do indicativo. O Argumento que une Tese e Acordo é 

fundado na estrutura do real, porque considera a realidade para justificar a escolha da 

ação. 

O Acordo 3 é relativo ao preferível. Relativo a uma condição que se admite 

preferível à uma outra, que pode ser constante fonte de problemas se não for revista. É 

uma seara muito delicada de opções a respeito do trabalho que se deve fazer com os 

meninos e meninas de rua, porque o fato de eles estarem vivendo nas ruas já se declara 

como grave e provavelmente perigoso ou insolúvel. A mudança de orientação nas 

prioridades do BNDES oportuniza a experiência da Escola. O Argumento que faz a 

ligação desse Acordo com a Tese é quase-lógico, com o objetivo de evidenciar o fato de 

o BNDES ter aderido à proposta e, com isso, tê-la tornado possível, porque considerou 

que o benefício advindo da criação da Escola, superava muito o custo da construção de 

seu prédio, tendo assim a aparência do pensamento formal estabelecido para a aplicação 

de recursos financeiros, que é a expectativa de retorno dessa aplicação. 

Saturnino Braga é um dos políticos mais conhecidos do país por sua opção pelos 

mais pobres. Ele representa os meninos e meninas de rua como sujeitos de direitos e 

senhores de capacidades intelectuais que, com relativa facilidade, podem levá-los a 

posições de respeito e conforto na sociedade. A pedagogia Escola Tia Ciata é 

representada por ele como o melhor exemplo de que existem caminhos para a 

reabilitação de meninos e meninas – de rua ou não – que estejam marginalizados. 
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Importante destacar a utilização da metáfora do caminho – “percurso” – para 

falar da relação dos alunos com a escola. Os alunos “encontram um caminho”. Um 

caminho que ele afirma ser de liberdade, como atribui ser a vida dessas crianças e que a 

Escola procura manter. Essa é uma metáfora corriqueiramente utilizada para fazer 

referência à Educação (MAZZOTTI, 2002). É geralmente a forma como muitos 

objetivam as experiências pedagógicas. As representações sociais da Educação estão 

impregnadas do uso dessa metáfora. 

A representação que o entrevistado faz dos alunos tem um caráter próximo ao de 

heroísmo. Percebe-se que, ao referir-se às crianças, evoca sempre imagens hiperbólicas, 

sempre realçando a característica de crianças que se lançam ao mundo corajosamente. A 

pedagogia da escola que ele expressa tem uma característica heróica porque os 

envolvidos fizeram mais do que geralmente se espera. 
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Análise da entrevista de Ana Jansen 

 Ana Jansen era uma das assessoras da Secretaria Municipal de Educação, à 

época da criação da Escola Tia Ciata, no Rio de Janeiro. Como pensadora da Educação, 

soube avaliar a direção política e social que a implantação de uma escola com uma 

pedagogia diferenciada, capaz de atender a uma população sempre negligenciada, 

poderia promover de benefícios para o país, com a alfabetização e o letramento de 

milhares de jovens que estavam atrasados em seus estudos, que eram analfabetos 

funcionais ou que carregavam a pecha de deficientes mentais. 

 Sendo assim, trabalhou na viabilização do plano da inserção da Tia Ciata na rede 

pública municipal de ensino, colocando à disposição da Escola os mesmos recursos 

humanos e materiais que eram concedidos às outras escolas da rede. Além disso, pela 

admiração que tinha pela proposta de trabalho, divulgou de muitas formas a experiência 

pedagógica que estava sendo desenvolvida lá e essa divulgação foi feita também no 

exterior, junto aos mais conhecidos organismos não-governamentais ligados à 

Educação, inclusive aqueles da defesa dos direitos humanos, como a Anistia 

Internacional, na época dos assassinatos de meninos e meninas de rua, em várias 

cidades do Brasil. 

 As falas de Ana Jansen são entusiasmadas pela consecução dos fins de alcançar 

todas as crianças do país com a alfabetização e a ressocialização, que ela vislumbra ser 

possível através da rede pública ensino, com o desenvolvimento de pedagogias 

adequadas às diversidades culturais existentes. Os esforços de Ana Jansen, apoiando a 

iniciativa da Escola Tia Ciata, foram forças que levaram as ideias de pedagogias 

diferentes para alunos diferentes às discussões havidas para a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para as quais foram convocadas as mentoras da Tia Ciata. 

 A entrevista que Ana Jansen concedeu a Ligia Costa Leite apresenta-se como um 

bate-papo entre pessoas que conhecem bem um mesmo assunto e que conversam com 

muita naturalidade sobre ele, dispensando algumas formalidades, como rigores de 

perguntas que formam o percurso dos discursos, embora essa qualidade não seja 

dispersiva dos pontos principais que devem ser abordados. Foi possível perceber que, 

por causa disso, existe uma certa indução da conversa pela entrevistadora, que era uma 

 
 



63 
 

das mentoras da iniciativa. Sua preocupação, visível, estava em exaltar o caráter 

vitorioso da proposta. Sua interlocutora, Ana Jansen, manteve-se dentro dessa 

perspectiva, aceitando o direcionamento da entrevistadora. Para compreender essa 

aceitação, devemos lembrar que esses sujeitos, quando falam da experiência da Escola 

Tia Ciata, estão falando de sua própria prática e a tendência é, exaltando a experiência, 

exaltar também a sua prática. 

   

 

 

 A educadora apresenta como TESE integralizada do seu pensamento que É 

PRECISO DAR ATENDIMENTO DIFERENTE PARA QUEM É DIFERENTE. 

 Ana Jansen sabe que não é fácil sustentar essa Tese, porque há uma reação 

violenta do senso comum – nela incluídos servidores públicos, que trabalhando dentro 

da Administração resistem em realizar as mudanças burocráticas que dão oficialidade 

aos projetos educativos do governo – entravando, por exemplo, a multiplicação de 

experimentos do tipo da Escola Tia Ciata e, também, porque há as diferentes orientações 

políticas dos chefes de governo, que não compartilham de propostas para a 

escolarização dos grandes contingentes de jovens marginalizados e iletrados que 

existem no país. 

Eu acho que falta vontade, falta a aplicação. Falando da minha área de 
planejamento, falta planejamento. Você pode fazer, tem que definir 
prioridades, caminhar na forma com os recursos que tem, acoplando sempre 
o orçamento como um instrumento de planejamento [...] e ainda tem muitas 
crianças nas ruas, que precisam desses projetos [...] e a escola comum não os 
recebe... (Apêndice, p. 10). 

 Percebe-se, pela fala da educadora, que a luta contra a representação de que não 

há salvação para essas crianças é uma luta que já foi bem mais difícil, mas que não se 

obteve ainda a vitória do pensamento diferente, que poderia transformar a realidade da 

pobreza geral no país. Para ela, houve alguns avanços. 

 Ana Jansen, em seu discurso, aborda um ponto especial para aumentar a 

compreensão de todos a respeito do que é dar um atendimento diferenciado para quem 

A questão sugerida para a entrevistada foi “de que modo a 
pedagogia da Tia Ciata atendia às necessidades diferenciadas dos 
meninos e meninas de rua”. 

 
 



64 
 

necessita dele. Ela esclarece que o mote da “escola universal, igualitária” aporta a 

imagem de que todas as escolas deveriam receber todo tipo de aluno e misturá-los nas 

turmas sem levar em conta as interferências naturais da heterogeneidade no processo de 

aprendizagem. O senso comum, que orienta o posicionamento da sociedade em geral, 

não especializada no assunto da organização escolar, recusa, sabiamente, a ideia de que 

uma coleção de indivíduos com características cognitivas e comportamentais muito 

diferentes possa constituir um “grupo”, habilitado por suas semelhanças no processo de 

desenvolvimento, estabelecido por uma linguagem típica do seu próprio capital cultural. 

Ana Jansen explica que o desigual precisa ser tratado como tal, até que venha a 

compreender a cultura da maioria e a ela possa se ajuntar. 

É porque não é possível tratar o desigual duma maneira igual, até para que 
ele possa no momento..., para ele ser incluído nesse primeiro momento ele 
tem que ser tratado de forma desigual. Por isso ele tem que ser trazido para o 
processo no qual você vai caminhar, depois, para uma escola universal e 
democrática (Apêndice, p. 11). 

Esclarece que a Escola Tia Ciata cumpria essa primeira etapa de tratar os 

desiguais adequadamente, Ana Jansen oportuniza a afirmação do sucesso da experiência 

referindo-se ao fato de que houve muitos meninos e meninas escolarizados, 

Mostra que houve um sucesso, né?! E que se isso tivesse sido ampliado em 
escala (refere-se à implantação progressiva da pedagogia na rede pública 
nacional de ensino), você teria essa escala e esse sucesso dez vezes mais 
(Apêndice, p. 11). 

 Solicitada pela entrevistadora a considerar que se o trabalho da Escola retirou 

muitas crianças da criminalidade, a interrupção da aplicação daquela pedagogia 

especializada teria permitido o aumento do contingente de menores infratores nas ruas 

da cidade do Rio, Ana Jansen explicita a responsabilidade de todos por essa realidade, 

mas dando ênfase à responsabilidade do poder público. 

É... Eu não sei se é exatamente isso, ‘não teria tanto bandido’, mas eu acho 
que o importante é você poder oferecer a possibilidade daquele menino não 
ser bandido. Isso é que é fundamental. Se ele vai ser bandido por uma 
escolha, na frente, é.…, aí é diferente. Mas quando o poder público não 
oferece a ele a possibilidade de não ser bandido, ele será bandido por falta de 
opção. Aí é que é o nosso erro, como pessoas responsáveis por políticas 
públicas, né?! (Apêndice, p. 11 e 12). 

  Quanto aos significados que para Ana Jansen trouxeram as atividades e a 

proximidade com os meninos e meninas de rua da Escola Tia Ciata, sente-se que ela 
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reafirma o sucesso da empreitada porque acha que houve avanços significativos nas 

representações sobre as crianças de rua, como conseqüência daquele trabalho. 

Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que foi uma experiência tão 
importante, a da Tia Ciata [...] na minha vida foi importante..., mas foi a 
partir dessas experiências que se discutiu o Estatuto para a Infância e a 
Adolescência, que se perdeu essa visão de que essa criança que estava na rua 
era bandido, que não tinha salvação (Apêndice, p. 10). 

Abaixo apresentamos uma representação abrangente do posicionamento de Ana Jansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 O Acordo 1 é relativo ao real, porque foi um acontecimento daquela realidade, e 

por isso é apresentado como fato. A ligação do Acordo 1 com a Tese é um Argumento 

que funda o real, pela apresentação de um exemplo. Desde que várias crianças foram 

retiradas da marginalidade pela aplicação das estratégias pedagógicas construídas no 

trabalho da Escola Tia Ciata, tal acontecimento poderá se dar novamente, bastando para 

isso que se observem as medidas adotadas pela Escola para produzir aqueles resultados. 

 O Acordo 2 é relativo àquilo que é preferível na situação considerada. Para um 

auditório leigo, relativamente a gerenciamento de escolas e métodos de ensino, pessoas 

diferentes devem ocupar lugares diferentes, até que havendo algum tipo de aculturação, 

a convivência seja possível. Para um auditório especializado, de políticos, professores e 

Tese. 

É preciso dar atendimento 
diferente para quem é diferente. 

Acordo 1. 

 A Escola Tia Ciata deu às 
crianças a opção de sair 

  

Acordo 3.  

 A criação e o 
desenvolvimento da Tia 
Ciata dependeram de 
vontade política, 
planejamento e 
orçamento fixo. 

Acordo 2. 

Não se pode tratar como 
igual o que é diferente. 

 
 



66 
 

trabalhadores da Educação, ainda mais incompatível aparenta-se a mistura de diferenças 

muito acirradas, pela compreensão de que o processo de ensino-aprendizagem não teria 

uma linguagem que fosse entendida por todos. Por isso, a ligação do Acordo 2 com a 

Tese é feita por um Argumento quase-lógico, que tem o objetivo de evidenciar a 

incompatibilidade da ideia de que “escola universal” é uma escola que recebe e mistura, 

indiscriminadamente todo tipo de aluno. Trata-se de usar a logicidade do padrão para 

opor-se a ele, ou seja, separar o que segue o padrão do que não pertence àquela lógica. 

Está embutida nessa ideia a preferência por tratar diferente o diferente para depois 

alcançar a igualdade de direitos. As diferenças e igualdades não se referem ao mesmo, 

diferença na pedagogia, igualdade de direitos. 

O Acordo 3, é um acréscimo da experiência de Ana Jansen que, com o seu 

trabalho na Secretaria Municipal de Educação, pode compreender quantos detalhes de 

planejamento são necessários para se criar, incluir e manter uma escola da rede pública 

de ensino, principalmente uma escola especializada como a Escola Tia Ciata. Então, 

esse Acordo é relativo ao real, com base nos fatos já acontecidos para a criação da 

Escola. O Argumento que liga esse Acordo 3 à Tese é fundado na estrutura do real, em 

procedimentos que são meios para se atingir um fim. 

 Dado que já existiram propostas pedagógicas diferenciadas, em nosso país, que 

foram bem-sucedidas, esclarece-se que não há argumento que justifique a representação 

corrente de que as crianças marginalizadas não têm salvação. Para Ana Jansen, que 

representa toda criança como capaz de ser escolarizada, a multiplicação de projetos de 

alfabetização e letramento em todo o país só depende do posicionamento político 

adequado daqueles que detém poder e influência para deflagrar esses processos. 

As representações evocadas por Ana Jansen referem-se sempre ao caráter de 

desigual das crianças, tendo como consequência uma pedagogia diferenciada para 

atender a essa desigualdade. Uma desigualdade de ser, acarretando uma igualdade de 

direitos. A pedagogia é referida como uma necessidade de fazer face à desigualdade 

para alcançar uma igualdade. Essa discussão está remetida na literatura à discussão da 

inclusão, tão em voga ultimamente em função das mudanças na lei. Existe, de certo 

modo, uma comparação a crianças que são diferentes porque têm alguma deficiência, 

como eram consideradas essas crianças de rua. Ana faz a defesa de que essas não são 
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crianças com comprometimento cognitivo, mas simplesmente diferentes. São crianças 

que aprendem, se estão na escola e a Escola Tia Ciata foi exemplo disso. Na fala de Ana 

Jansen, também está presente a metáfora do “percurso” referindo-se à Educação. 
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Análise da entrevista do Professor Paulo Carrano 

O professor Paulo Carrano, hoje, é professor da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-graduação em Educação, 

atuando preferencialmente na orientação de teses e dissertações e monografias no tema 

“jovens e juventude e sua relação com o espaço e a cidade”, num enquadramento muito 

forte com os espaços populares, tanto urbanos quanto rurais, em razão de sua 

participação de mais de 15 anos na cultura do ritmo popular chamado Jongo. 

Tendo vivido algum tempo na Vila da Maré, onde moravam também vários 

membros de sua família, o professor tinha fácil inserção naquela comunidade. Na época 

de existência da Escola Tia Ciata, Paulo Carrano era professor da rede pública do ensino 

municipal e formando da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1987, por suas 

atividades no projeto “Vamos entrar nessa Maré”, criado em conjunto com a UFRJ e a 

Secretaria Municipal de Educação, foi convidado para trabalhar como assessor do então 

Secretário de Educação Moacyr de Góes, na recém-criada Frente Rio, de orientação 

marxista, após a ditadura, que pretendia cometer ações democráticas para aumentar a 

participação popular nas decisões do governo municipal.  

 

 

 

A Tese que ele enuncia em sua fala é TODA CRIANÇA É CAPAZ DE 

APRENDER. 

O professor analisa o sistema estereotipado das escolas brasileiras, que seleciona 

os alunos que podem seguir o padrão e absorver os mínimos básicos para o 

desenvolvimento social e intelectual e discrimina aqueles que não conseguem seguir as 

regras. Tal atitude é justificada pela classificação negativa das famílias dessas crianças 

como desestruturadas, sem condições de proporcionar afeto e cuidados durante a 

convivência familiar. Ainda, são disseminadas as ideias de que essas crianças não têm 

condição de aprender os ensinamentos que a escola fornece porque não se alimentam 

direito, desde tenra infância, ficando num patamar de baixo coeficiente intelectual.  

A primeira questão proposta para o professor foi “de que modo ele 
via a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, em comparação 
com outras escolas”. 
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O professor acusa de elitista esse “conjunto de ideias que formam regras 

mínimas para o acesso à escola”, argumentando que, se a escola se diz pública, deve 

também adaptar-se aos alunos que têm experiências de vida diferentes, preparando-se 

para o acolhimento e a escolarização de todos, propondo assim uma escola que respeite 

as diferenças entre as pessoas – sejam elas por motivo de cultura diferente ou por falta 

de oportunidades de participar do movimento social e a ele se integrar. 

Para dar força à sua reivindicação de uma “escola múltipla” e derrubar as ideias 

de que os alunos das classes pobres não aprendem, o professor vale-se de argumentos 

que baseados no exemplo da experiência da Escola Tia Ciata, que com uma pedagogia 

adequada à sua clientela, obteve o sucesso de manter essas crianças na escola, seguindo 

voluntariamente algumas regras e sendo alfabetizadas, tornando-se adultos produtivos. 

Essa escola era a solução! Porque era uma escola que não tinha uniforme 
escolar... eles pediam muito o uniforme para poder andar de ônibus de 
graça... mas tinha o uniforme, não era obrigatório. O menino entrava 
descalço... lá como ele viesse da rua... A idéia da educação é um prédio, pode 
ser, é material didático, também é, são instrumentos pedagógicos também, 
sim, são princípios pedagógicos claro, mas fundamentalmente é entrega, 
compromisso e cuidado com a relação (Apêndice, p. 18 e 19). 

As características de atendimento à meninos e meninas de rua e a pedagogia 

diferenciada que a Escola Tia Ciata apresentava eram o protótipo da instituição que o 

professor Carrano considerava ideal para a revolução nos métodos das escolas 

tradicionais, que fazem um atendimento seletivo de seus alunos, relegando à 

marginalidade um enorme contingente de crianças da classe pobre. Em sua entrevista, o 

professor diz claramente da sua admiração pela escola e da pertinência de seus métodos. 

Também como os outros, fala mais de seu trabalho e de si mesmo do que sobre a escola, 

mas referindo-se a seu próprio trabalho, coloca-o como consequência de sua militância 

na Escola Tia Ciata. 

Eu achava muito boa aquela ideia de uma escola que pudesse conciliar o 
tempo entrecortado, o tempo difícil, a outra temporalidade de crianças e 
jovens que não foram formatados pra aquela escola de tempo universal, né?! 
Essa experiência da Tia Ciata e talvez fosse até um imaginário meu, era de 
que a escola poderia ser algo múltiplo, que não pudesse apenas receber um 
tipo de criança, um tipo de jovem... [...] A escola pública [...] pode ser 
diversa (Apêndice, p.17). 
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Contra a sua tese, existem as crenças sociais de que essas crianças pobres não 

têm jeito mesmo, já que elas não conseguem se adaptar aos padrões e regras mínimas de 

convivência em grupo, que a escola ensina. A ideia muito disseminada é pautada sobre a 

crença de que aqueles que não se adaptarem, devem ser retirados da convivência com os 

outros, a fim de não os contaminar com sua rebeldia.  

E de fato, algumas pessoas criticaram, né?!, quer dizer, porque  a Tia Ciata 
mantinha na região, crianças e jovens que deveriam ser afastados. [...]. E, de 
certa maneira, ela estaria criando o estímulo pra que essas crianças, esses 
jovens, permanecessem na rua (Apêndice, p. 19). 

Deve-se destacar que a argumentação do professor Carrano ora se dirige para um 

auditório universal – explicitando a controvérsia com as ideias que circulam em nossa 

sociedade, ora se dirige às mentoras da escola e a todos os professores -- quando 

enaltece o sucesso da pedagogia criada para o atendimento aos meninos e meninas de 

rua, criando um conjunto argumentativo com qualidades capazes de atingir uma ampla 

variedade de grupos sociais.  

O esquema a seguir apresenta a organização da fala do professor Carrano. 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

O Acordo 1 é relativo àquilo que é preferível, sendo uma afirmativa não muito 

aceita no meio escolar, mas amplamente aceita entre militantes da causa dos meninos de 

rua e entre os militantes dos grupos que trabalham pelas causas dos mais pobres, em 

TESE 

Toda criança é capaz de aprender 

 

Acordo 1.  A escola 
que se diz pública 
deve preparar-se 
para atender todo 
tipo de aluno.  

 

Acordo 2. É necessário 
adaptar horários e 
tarefas às necessidades 
dos alunos. 

Acordo 3. É preciso 
trazer para a sala de 
aula as experiências 
de vida dos alunos. 

 
 



71 
 

geral. Os Acordos 2 e 3 também são relativos ao preferível, considerando como valor a 

existência de um tipo de honestidade nas propostas educativas dirigidas a esses alunos, 

que consiste em cometer as ações que efetivamente atendam às suas necessidades e 

também, considerando como valor a atitude de que é preferível dar atendimento especial 

a quem o necessita do que, deixando-os à própria sorte, agravar drasticamente a sua 

situação e, consequentemente, a situação do corpo social como um todo. 

A primeira ligação, entre o acordo 1 e a Tese, é um Argumento fundado na 

estrutura do real, assemelha-se a uma explicação colocando a pedagogia da diferença 

como causa da aprendizagem das crianças. As crianças tratadas como diferentes 

evidenciam que são capazes de aprender. Os outros Argumentos, ligações entre os 

Acordos 2 e 3 e a Tese, são do tipo que fundam o real, baseados em exemplos, que dão à 

fala do locutor uma força extraída de um exemplo, pois existe uma experiência que deu 

certo. Assim, um exemplo também costuma ter um aspecto irrefutável para o auditório 

universal, embora com pouco valor lógico. Quando o locutor não tem um exemplo para 

mostrar ao seu auditório, precisa empenhar-se na retórica que torne razoável e factível, 

até o convencimento, a proposta que apresenta. 

 

 

Sua Tese é A ESCOLA PÚBLICA É PARA ATENDER À DIVERSIDADE 

DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS. 

Opondo-se a esta sua Tese, as crenças sociais são de que o modelo de escola 

serve para separar aqueles que têm condições de continuar a estudar e podem ser 

aproveitados como futura força de trabalho e podem ser mantenedores dos valores 

vigentes, daqueles que não conseguem acompanhar o ritmo das tarefas e atividades da 

escola, porque sua vida não é disciplinada e que, por essa condição, não se tornarão 

reprodutores dos valores sociais. Separam também aqueles que têm outros tipos de 

problemas, de natureza emocional – transgressores contumazes, promovendo a sua 

expulsão do espaço escolar, através de um conjunto rígido de regras. O comportamento, 

mais do que a capacidade intelectual, é o parâmetro para dividir quem serve de quem 

não serve para ser acolhido pelo corpo social. 

A segunda questão apresentada ao professor foi “como ele diferencia 
os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras escolas”.  
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Por causa dessa ideia, tão arraigada, é que experiências de pedagogias de 

escolarização dessas crianças, mesmo que exitosas, atingem a consciência das pessoas 

num nível um tanto superficial, levando-as à criação de “explicações” desqualificadoras 

do sucesso dos experimentos. 

O que eu, na verdade senti muito, em muitas pessoas é que a ideia de que... 
não é uma pessoa ou outra... é um sentimento um pouco generalizado, de que 
a Tia Ciata não era muito bem escola. Não seria escola. Seria quase que um 
clube de lazer eventual, pra meninos e meninas de rua. Então a contradição 
seria essa. Ou seja, ao mesmo tempo que tinha o projeto de escolarização, na 
prática se tinha um lugar de refúgio, onde os meninos podiam fugir da 
polícia, onde os meninos podiam se esconder das operações de “catação”... 
Então essa era a dificuldade, compreender que era um projeto de 
escolarização de novo tipo. Um projeto de escolarização adequado ao tempo 
dos sujeitos sociais, não tão reprimidos, não tão formatados como a escola 
espera (Apêndice, p. 26). 

Tendo estudado a situação da educação no país, o professor compreende que 

grupos sociais muito pobres desenvolvem estratégias de sobrevivência muito diferentes 

daquelas dos grupos que não têm problemas para frequentar as escolas, e uma dessas 

estratégias é inventar palavras e significados, maneiras de ser e de agir mais adequados 

à sua realidade. Quando chegam às escolas regulares têm, em primeiro lugar, bastante 

dificuldade para entender os significados lá usados e são hostilizados por sua forma 

diferente de ser. 

Sobre esse ponto, especificamente, sabe-se que o professor Carrano conheceu de 

perto a realidade das crianças de comunidades pobres, pois morou alguns anos em ma 

delas. Por esse motivo, desde que formado em Educação Física na UFRJ e servidor 

concursado da Secretaria Municipal de Educação, já vinha trabalhando numa ideia de 

lazer comunitário para as crianças da Vila da Maré. 

Olha! A Tia Ciata era um projeto que, para mim, pessoalmente né?!, eu tinha 
um carinho muito grande, né?!, por conta de um diálogo que eu fazia. A Tia 
Ciata, pra mim, fazia coro com uma ideia que vinha da minha dissertação de 
mestrado, à época. É sobre crianças que trabalhavam e estudavam... na Vila 
da Maré... com lazer comunitário, [...] ou seja, como crianças que trabalham 
e estudam podem encontrar tempo pra ser criança. Essa ideia que nós temos 
de crianças liberadas pra brincadeiras, pra o lúdico, pra ludicidade 
(Apêndice, p. 16). 

O professor critica a estrutura congelada da escola pública, que funciona como 

se não houvesse um enorme contingente de crianças que não têm como cumprir os 
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horários e as tarefas propostas por esse modelo de escola, expondo assim o seu caráter 

elitista. Mesmo sabedor da dificuldade de demover as pessoas de suas posições rígidas, 

o professor Carrano usa histórias de crianças que ele conheceu e que não são nada do 

que dizem delas as representações que a sociedade mantém sobre elas, relatando o caso 

de um menino que queria participar do lazer comunitário, mas não tinha tempo para 

isso. 

Lá na Maré, durante o experimento de lazer comunitário que eu criei, o 
Esporte Clube Escolar [...] um menino [...] passava com o carrinho, 
carregando lavagem pros porcos, que ele levava pro chiqueiro. E ele dizia – 
“coloca o meu nome aí, no futebol, coloca o meu nome aí, no basquetebol”, 
e ele nunca ficava pra jogar. Aí um dia eu perguntei – “por que você não 
pára, se sempre diz que vai jogar mais não volta? ” Ele disse – “é que tenho 
que dar comida pros porcos, e aí depois tem que estudar, aí tem que cuidar 
dos meus irmãos, nunca dá tempo, mas um dia, se der tempo a gente brinca 
(Apêndice, p.17). 

Além de defender as crianças do estereótipo injustificado criado para elas, o 

professor sustenta que o projeto Esporte Clube Escolar ampliou-se para alén di esporte, 

“pra arte, pra cultura, pra literatura” (Apêndice, p. 18) 

A seguir mostra-se como se organiza a argumentação do professor Carrano.  

 

  

 

                

 

                                             

 

 

 

 

Acordo 1. A 
escola pública é 
para acolher 
alunos de classes 
sociais pouco 
favorecidas. 

Acordo 4. 
Existem 
crianças e 
projetos bem-
sucedidos. 

Acordo 3. A 
experiência de 
vida dos alunos é 
base para o 
ensino do 
conhecimento 
formal. 

TESE 

 A escola pública é para atender à diversidade 
das crianças brasileiras. 

Acordo 2. Os 
horários e 
tarefas têm que 
ser adaptados 
às 
necessidades 
dos alunos. 
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As premissas que o professor considera para os dois primeiros Acordos são 

sobre o que é preferível – aquilo que ele considera presumido como responsabilidade 

das escolas públicas – para o Acordo 1, e a conseqüência necessária e natural de se 

assumir essa tarefa que é atender à diversidade das crianças brasileiras – adaptando  

horários e tarefas educativas à suas necessidades e modos de viver – para o Acordo 2. 

Esses Acordos ligam-se à Tese naturalmente, compondo um conjunto coeso e portanto 

estão fundados na estrutura do real. Se a escola é pública deve atender a todos e, para 

atender a todos deve se conformar às inúmeras diferenças de classes sociais e de 

culturas que existem no nosso país.  

O Acordo 3 é relativo ao real, com estatuto de verdade, já que a ideia de buscar o 

conhecimento do interlocutor para a composição da mensagem que se quer transmitir é 

uma constante nos processos de argumentação em todos os níveis intelectuais e sociais, 

para todos os auditórios. Dado que o orador deseja fazer-se entender e persuadir o seu 

auditório, não pode deixar de considerar o nível cultural de quem vai ouvi-lo, sob pena 

de não atingir nenhum dos corações e mentes que o ouvem. Assim, a assimilação da 

cultura da criança ao processo de ensino-aprendizagem é uma obviedade, que evitada, 

suprime o conforto do ser humano bem colocado no seu meio social. O Acordo 4 

também é relativo ao real, sendo um fato que o orador apresenta, da sua vivência. Note-

se que um fato somente relatado por um orador precisa ter uma perfeita adequação ao 

seu auditório, a fim de ser totalmente reconhecido como plausível, já que não há a 

disponibilidade de se revisitar o acontecimento em consulta para a verificação de algum 

detalhe. 

As ligações dos Acordos 1, 2 e 3 com a tese são Argumentos fundados na 

estrutura do real com relação de causa e efeito, em se fazendo um, o outro está 

garantido. São argumentos que se apoiam na experiência que, sendo explicitada para o 

auditório, pode estatuir a irrefutabilidade da afirmação, uma vez que a relação de causa 

e efeito pode ser reconhecida como natural. O Acordo 4 funda o real pelo exemplo, 

transferindo para novas experiências o mesmo significado já conhecido de outras 

vivências, generalizando esse significado. Trata-se de se usar de um caso particular para 

interpretar outros acontecimentos, de mesma natureza, embora possam ser matérias de 

outro domínio de conhecimento. 
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Para se analisar a fala do professor Carrano, é necessário lembrar que ele 

conheceu as dificuldades que os menos favorecidos passam, e essa experiência moldou 

todo o seu futuro político e profissional, vindo a escolher para si a permanente luta 

contra a pobreza e as injustiças sociais. No início da entrevista, requisitado a falar um 

pouco de sua trajetória de vida e de como havia chegado ao posto de assessor do 

Secretário de Educação, ele imediatamente se coloca como homem comprometido com 

as questões das desigualdades sociais. 

Bom, indo pra Secretaria, eu fui, na época eu era militante do partido 
comunista brasileiro... eu era muito fiel à ideia da Frente Rio, como uma 
frente democrática, que iria construir, [...] no pós-ditadura [...] e todo o 
debate da Constituinte... [...] Eu participava de todas as reuniões com a 
assessoria de primeiro nível dele [Moacyr de Góes, secretário de educação]. 
E ele, creio que via em mim uma promessa de juventude, eu sentia isso no 
dia a dia, eu um pouco como grilo falante das questões populares – o que o 
povo está pensando, o que é que um morador da favela diria sobre isso, o 
que é que aquela pessoa que mora na zona oeste falaria, ou da Maré..., “— 
Pergunta ao Carrano” (Apêndice, p. 15). 

Posicionando-se dessa forma diante da vida e do trabalho que escolhia para si 

mesmo, o professor significava a pedagogia experimentada na Escola Tia Ciata como 

uma ação alta relevância, porque oferecia uma alternativa para as crianças que não 

conseguiam cumprir as exigências das escolas da rede pública de ensino. 

Eu falava sobre o uso que eu dava ao experimento da Tia Ciata, do ponto de 
vista de defender o Esporte Clube Escolar [...] um projeto que eu comecei a 
desenvolver com o apoio do Moacyr, ali no 5º DEC, na UFRJ [...] como uma 
alternativa de tempo, educativo, pra escola pública. Naquele momento o 
Moacyr aceitou muito a experiência do Esporte Clube Escolar, no mesmo 
espectro de inovação e experimentação da Tia Ciata. Então, eram projetos 
distintos, em regiões diferentes, mas tinha um campo de atuação em torno da 
experimentação. A escola pública, ela tem que ser democrática, ela tem que 
ser de qualidade e ela pode ser diversa. Acho que era essa a ideia que era 
praticada ali... (Apêndice 17 e 18). 

A terceira questão colocada para o professor foi “que significados ele 
dá para a sua atividade na escola, com os meninos e meninas de 
rua?” 
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E no desenvolvimento desse ideário, então, o professor expressa a sua TESE de 

que A ESCOLA PÚBLICA DEMOCRÁTICA É DE QUALIDADE E ATENDE A 

CRIANÇAS DE TODAS AS CLASSES SOCIAIS. 

A reafirmação dessa ideia, mesmo trinta anos depois de acontecidos os fatos a 

respeito de que se falam, se faz necessária, porque a situação das crianças pobres ainda 

não mudou e a escola pública ainda não alterou os seus parâmetros de atendimento 

discriminatório. Significa que existe o enraizamento da ideia de que não vale a pena 

gastar dinheiro com as crianças pobres porque elas não se adaptam ao sistema escolar 

vigente e o sistema escolar vigente não deve ser mexido porque parece muito bom para 

identificar esses que não se adaptam e mantê-los à margem do processo social comum. 

Na defesa de sua Tese, o professor comenta sobre as ações realizadas por ele e 

seu grupo, que se destinavam a preencher com muitos significados culturais e políticos 

as ideias sobre quais são as funções das escolas e torná-las democráticas e servirem de 

locais de multiplicidades culturais, onde pudessem conviver diferenças e serem 

diminuídas as distâncias entre as pessoas. 

Além disso, eu recordo [...] do renascimento da área do camelódromo, que 
foi o que a construção da escola Tia Ciata lá, representou. [...] A Pequena 
África, a casa da Tia Ciata7 [...]e reconhecer que ali havia um espaço da 
cidade, importante, mas não pra toda a cidade, só para os espoliados e 
excluídos... Então tinha um simbolismo muito grande [...]aquele lugar que 
serviu de reunião cultural [,,,] reunião de segregação contra a segregação da 
cidade... foi o lugar que serviu (Apêndice, p. 18). 

Ainda mais, revelando o profundo significado que a Escola Tia Ciata teve para 

ele, o professor cita a experiência “De pé no chão também se aprende a ler”2, como mais 

um exemplo de uma iniciativa educativa exitosa, que reconheceu que aprender a ler não 

se conectava necessariamente com estar usando sapatos, e que nem a pobreza das 

comunidades da cidade de Natal foi empecilho para o trabalho abrangente de 

alfabetização que foi realizado lá. 

E a experiência do “pé no chão... .8” mostrou que mesmo debaixo de casa de 
sapê ou de barracas improvisadas, se o professor tem compromisso, se o 

7 Onde foi construída a Escola Tia Ciata, ficava a famosa casa da negra Tia Ciata, onde se reunia a 
população boêmia e pobre da cidade. 

2 “De pé no chão também aprende a ler” foi uma campanha de alfabetização havida na cidade de Natal, 
de 1961 a 1964, no Rio Grande do Norte, por iniciativa do Prefeito Djalma Maranhão. 
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professor se entrega à relação e à utopia de uma educação democrática, pro 
povo tá se fazendo, isso é que importa ( Apêndice, p. 19). 

O esquema a seguir apresenta a argumentação do professor Carrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste momento da sua fala, o professor sintetiza o que ele acha que deve ser 

feito baseado no que viu dar certo. São ideias que ele defende em todo o seu discurso e 

que representam os motivos pelos quais ele está envolvido com essas questões. A sua 

veemência e clareza na expressão do que faz sentido e do que é inócuo, no assunto da 

educação, evidencia o lugar de onde ele fala, já que suas posições são defendidas como 

causa própria. 

A expressão “ir onde o povo está”, escolhida como Acordo 1, representa bem a 

ideia de que a escola dita pública não pode deixar de se apresentar para o seu trabalho 

de ensinar e deve se ocupar também da tarefa de buscar aqueles alunos que a sua 

Acordo 1. 

A escola deve ir onde o povo está. 

Acordo 2. O professor 
comprometido com o 
trabalho escolariza qualquer 
criança. 

Acordo 3. A escola deve 
ensinar 
indiscriminadamente a 
todos os alunos. 

TESE 

 A escola pública democrática é de 
qualidade e atende a crianças de todas as 
classes sociais. 
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programação educativa ainda não foi capaz de alcançar. É um Acordo relativo ao 

preferível, que evidencia um valor, de que a alfabetização e o letramento são uma 

necessidade do mundo moderno, não sendo possível sofismar sobre isso. O Argumento 

que liga este Acordo à Tese funda o real, por relação de causa e consequência e se 

destina a evitar o contraditório da escola pública que não é para todos. A causa é a 

democracia e, sua consequência “natural” a escola de qualidade para todos. 

O Acordo 2 aparece no discurso do entrevistado como um ponto de alto valor, e 

não somente isso, mas também como um elemento imprescindível para as crianças de 

escola pública. Dado que a experiência de vida do professor, que inclui a infância vivida 

na Vila da Maré, deu-lhe a conhecer os motivos do comportamento desconfiado e 

resistente das crianças dessas comunidades pobres, ele não concebe o que, diferente da 

dedicação, seja capaz de vencer tais obstáculos. Assim, esse Acordo é relativo ao real, 

tratando de uma verdade que envolve o trabalho do professor com as crianças pobres no 

país. O Argumento utilizado pelo orador é fundado na estrutura do real, por uma relação 

de causa e efeito, quando apresenta que o comprometimento com o trabalho é uma das 

medidas necessárias para se atingir o fim de escolarizar e melhorar a qualidade do 

ensino das escolas públicas democráticas. 

O Acordo 3 é relativo ao preferível e ocupa aqui lugares de valores universais de 

igualdade entre os homens. É um conteúdo que vai servir ao acontecimento discursivo 

como um apoio afetivo que o orador ganha do auditório, por citar uma natureza que é de 

todos e que por isso tem a qualidade de aparar diferenças sociais só por ser referenciada. 

A ligação com a Tese desse Acordo é quase-lógica, e reivindica a execução da regra de 

justiça de tratamento igualitário para todos os alunos. 

Observa-se no discurso do professor Carrano uma integralidade. Sente-se que a 

sua vivência na comunidade Maré, foi o fio condutor de seus interesses, seus estudos e 

sua vida. Tudo o que ele é nasceu e se formou lá, e o restante da vida foi se integrando 

àquele ser inicial, vindo, inexoravelmente encaminhando-se para a Educação, de 

crianças e jovens – porque ele próprio saiu de lá pelo estudo. A Escola Tia Ciata 

significou e ainda significa muito para ele, pois foi, para ele, uma demonstração 

inequívoca da pertinência dessa forma de combate à discriminação por classes sociais. 
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As representações evocadas pelo Professor Carrano para a pedagogia 

diferenciada da Escola Tia Ciata estão fortemente ancoradas nos atributos do trabalho 

militante. O comprometimento, a flexibilidade e a ideia de igualdade organizam sua fala 

como referentes. Falar da Escola Tia Ciata é falar “do que tem que ser feito para que a 

escola seja o que deve” ser. 

 A metáfora do “percurso” também aparece em seu discurso, quando se refere às 

estratégias de levar o aluno de uma situação impossível para uma condição resolvida. 

Ela se alia à metáfora do “pé no chão” para referir-se ao trabalho dos professores em 

situação de falta de recursos que conseguem a escolarização de seus alunos, 

comparando aquela experiência à Escola Tia Ciata. É como se, mesmo não tendo 

condições ideais, mas com uma pedagogia adaptada às crianças, o sucesso é possível. 

Usa também a metáfora do “clube, para referir-se ao pensamento de muitos sobre a 

Escola. Para ele, essas pessoas pensariam que a escola nâo seria escola. 

Seria quase que um clube de lazer eventual, pra meninos e meninas de rua. 
Então a contradição seria essa. Ou seja, ao mesmo tempo que tinha o projeto de 
escolarização, na prática não se tinha isso, se tinha um lugar de refúgio, onde os 
meninos podiam fugir da polícia, onde os meninos podiam se esconder das 
operações de “catação”, que tinha outros nomes. Então essa era a dificuldade, 
compreender que era um projeto de escolarização de novo tipo (Apêndice, p. 
26). 

 A metáfora do “clube” faz alusão a um lugar sem compromisso, de lazer, de 

diversão, sem seriedade, como não deve ser uma escola. Combate essa ideia com a de 

que seria preciso adaptar a escola a seus alunos. Suas representações da escola referem-

se a todo momento ao caráter de ser diferente. 
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Análise da entrevista de Henrique Rodrigues 

Atual Supervisor da filial de Santa Teresa da Comlurb, Henrique Rodrigues era 

chefe de turma de garis no ano de 1987, quando a Escola Tia Ciata encaminhou 50 

meninos para trabalharem como garis-mirins. 

Ele mesmo se apresenta, com uma nota de orgulho de ter recebido os meninos lá, 

na ocasião e ser parte daquele processo de educação dos meninos. 

Meu nome é Henrique Rodrigues. Eu trabalho na Comlurb há 45 anos e, na 
época em que os meninos vieram e foram recebidos por mim, aqui, em Santa 
Teresa, eles eram conhecidos como gari-mirim. Foi uma experiência 
diferente, mas foi assim, maravilhoso trabalhar com eles, pela vida 
atribulada que eles tinham antes (Apêndice, p. 27). 

 Logo quando se apresenta, seu Henrique declara a sua boa disposição para lidar 

com crianças que tinham uma vida de pobreza e de abandono, como se marcasse com 

boa vontade aqueles que de fato precisam de ajuda. Ele se posiciona politicamente e 

afetivamente a favor dos meninos e a favor da Escola que os estava conduzindo no 

processo de superação daquela vida precária. Diante dessa apresentação sucinta e tão 

expressiva, a formalidade da pergunta sobre que diferença havia entre os alunos da Tia 

Ciata e os de outras escolas fica implícita: a diferença é que os meninos da Tia Ciata, 

insofismavelmente, precisavam da ajuda. 

 Sobre a pedagogia da Escola, seu Henrique demonstrou um conhecimento 

nascido de sua vivência com os meninos, mas que parecia ser uma instrução estudada 

porque era totalmente adequada às necessidades do trabalho de lidar com aquelas 

crianças. A presença do extraordinário nesse contato é que a ideia de ‘acomodação’ que 

surgia na fala simples do seu Henrique, coincidia com o princípio filosófico que 

norteava a ação educativa da Escola Tia Ciata no atendimento a meninos e meninas de 

rua: um esforço em aprender sobre os meninos e adaptá-lo às suas necessidades, 

presente na relação dos envolvidos no processo, suficiente para mantê-los juntos, até 

que a convivência fosse mediando as contradições e arredondando as arestas que no 

início impediam a boa comunicação e viesse a tornar a convivência agradável e cordial. 

Essa idade de 14 a 18 anos é muito complicado pra nós, que só lidamos com 
adultos. Então nós tivemos que nos adaptar a eles também. Porque não é só 
fazer com que eles se adaptassem a nós, nosso sistema. Nós tivemos que nos 
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adaptar ao modo deles pra que pudéssemos trazer eles pro nosso sistema. E 
graças a deus isso foi... não foi difícil (Apêndice, p. 27). 

 Nessa entrevista, também se percebe que houve uma integração entre a Escola e 

a empresa Comlurb, porque as coordenadoras da Tia Ciata ajudavam os chefes de 

turmas de garis e os supervisores a lidar com os problemas dos meninos, fazendo 

reuniões dentro da Escola. 

Era... geralmente pra... assim... dar uma posição sobre o desenvolvimento 
deles no trabalho, operacional, já que a área deles era a operacional... e 
procurar sempre a melhor situação, procurar dar a eles condições para que 
eles se adaptassem ao serviço. Que eles, às vezes, na maior parte, se sentiam 
encabulados.... Porque uma coisa é você trabalhar na rua, varrendo rua. 
Outra coisa é você trabalhar em uma área fechada, um escritório, um galpão, 
uma indústria ou comércio. A maioria deles tinha vergonha de trabalhar na 
rua, mas depois foram se adaptando [...] compreendendo que todos os garis 
antigos se tornaram chefes de setores [...] e felizmente eles aceitaram 
(Apêndice, p. 28). 

 É mesmo para se pensar a exposição de seu Henrique sobre o trabalho, porque a 

sua Tese sobre os meninos e meninas de rua é francamente contra o pensamento que se 

considera costumeiro de se ouvir sobre eles. A TESE de seu Henrique é que OS 

MENINOS E MENINAS DE RUA ACEITAM ADAPTAR-SE A REGRAS DE 

CONDUTA. 

 O posicionamento político e social do seu Henrique era claro, expôs os 

significados da sua participação no trabalho com os meninos e assim a entrevista 

naturalmente chegou ao fim. Porém, ainda querendo fazer alguma provocação que 

mudasse o rumo tão simples e direto das falas do seu Henrique, a entrevistadora, Ligia 

Costa Leite, perguntou-lhe se houve algum caso mais difícil, de que ele se lembrasse, 

para contar. 

Olha, difícil de falar... Mas não tem nada difícil quando a gente procura fazer 
o melhor... e nós procuramos fazer sempre o melhor por eles. Portanto eu 
não encontrei dificuldade nenhuma (Apêndice, p. 28). 

 É um pouco difícil analisar as representações de Henrique Rodrigues, porque 

não nos revelou suas experiências de vida. Sabemos dele o que ele diz do seu trabalho 

com os meninos. No entanto, supomos que apresentando o máximo possível de suas 

falas, podemos conseguir que o leitor considere conosco sobre as suas representações. 
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Abaixo, sintetizamos a visão de seu Henrique sobre o trabalho com os meninos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A tese vai de encontro ao que geralmente se espera dessas crianças. Meninos e 

meninas de rua são avessos a regras. Sua tese remete-se a crianças atendidas por uma 

escola que os encaminhou para o trabalho, que as tratava de maneira diferente do 

restante das escolas, e seu Henrique mostrou conhecer esse fato quando o enuncia. 

Os Acordos 1 e 2 são relativos ao real, e dizem respeito aos fatos que se deram 

quando da admissão dos meninos como garis-mirins pela Comlurb. Mesmo sendo claro 

que os meninos precisavam de um meio de subsistência, além disso alcançaram, com o 

emprego, o auto-respeito e o respeito dos outros, por terem ‘deixado a vida de 

vagabundagem’. Com certeza, nunca foi a inabilidade para o trabalho, que os manteve 

na marginalidade, porque é notório que muitos deles desempenham tarefas que se 

mostram necessárias para eles e todo mundo sabe que eles são capazes para elas. O que 

se dá com os meninos e meninas de rua é que eles estão estigmatizados, além de 

naturalmente famintos e sujos. Essa condição, difícil de superar, é que os mantém 

aprisionados na invisibilidade. Os dois Argumentos, fundados na estrutura do real, pela 

sucessão de uma causa em um efeito, afirmam que uma vez conseguindo quem os 

Tese. 

Os meninos e meninas de rua aceitam adaptar-se a regras de conduta. 

Acordo 1. 

Inseriram-
se no 
mercado de 
trabalho. 

Acordo 2. 

Cumpriram 
treinamento 
para o 
trabalho, 
adequado à 
sua 
condição. 
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empregue, esforçam-se para seguir as regras e manter a colocação remunerada 

alcançada, mantendo também, assim, uma distância segura da situação anterior. 

O discurso de Seu Henrique mostra com simplicidade e clareza que ele 

representa a condição sofrida pelos meninos de rua como sendo uma contingência de 

violência doméstica a que eles não puderam se opor, e não como a escolha por uma vida 

indomável, de absoluta liberdade. Sendo assim, Seu Henrique não acompanha o 

comportamento estereotipado daqueles que estigmatizam as crianças como rebeldes e os 

mantém fora do alcance da ajuda. 

Relativamente à pedagogia da Escola Tia Ciata, a representação do Seu 

Henrique, até porque frequentava reuniões com as coordenadoras da escola, com o 

objetivo de melhor compatibilizar as ações que pretendiam promover o resultado 

positivo, embora não seja mencionada, é evocada como positiva. Nessas representações, 

aparecem os atributos de seu próprio trabalho, paciência, atenção e, sobretudo, a 

menção ao diferente ao se referir ao trabalho com eles. 
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Análise da entrevista de Carlos Nobre 

O jornalista Carlos Nobre é professor do Departamento de Comunicação Social 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É Mestre em Ciências Penais, 

pela Universidade Cândido Mendes e é autor das obras ”Mães de Acari: uma história de 

luta contra a impunidade”, “O negro na Polícia Militar: cor, crime e carreira no Rio de 

Janeiro”, “Direto do front: a cobertura jornalística de ações policiais em favelas do Rio 

de Janeiro”, “Que cidadania queremos? Estudos sobre cidadania e exclusão. ” e de 

outras especificamente sobre a cultura negra e as situações da raça negra no mundo. Foi 

jornalista de “O Dia”, de “O Globo”, do’ e “Jornal do Brasil” e também fundou jornais 

da cultura africana, como o ”Mundo Black” e “Questões Negras”. 

A sua produção intelectual mostra claramente a sua opção pelo estudo dos 

problemas dos mais pobres. Foi um dos jornalistas que escreveu sobre a experiência da 

Escola Tia Ciata, enquanto ela estava acontecendo, tendo assim ajudado a difundir a 

relevância da proposta educativa, no sentido de modificar a maneira de receber o 

alunado pobre da cidade do Rio de Janeiro e escolarizar meninos e meninas que estavam 

alijados do processo educacional da rede pública de ensino. 

 

 

 

O jornalista se posiciona muito claramente em relação à proposta da Escola, 

quando revela que não havia nenhuma proposta semelhante nas escolas tradicionais, 

estabelecendo assim o caráter inovador e único da pedagogia da Escola Tia Ciata.  

Sua TESE é a de que A PEDAGOGIA DA ESCOLA TIA CIATA ERA UMA 

PROPOSTA RENOVADORA, QUE VISAVA À CIDADANIA. 

 O jornalista inicia o seu depoimento revelando uma certa surpresa com o fato de 

haver pessoas que mesmo tão diferentes daquelas crianças, estavam interessadas em 

desenvolver um método que dê o resultado de levá-los à escola e mantê-los lá. E ainda 

mais, compreendeu como de suma importância, pelo alcance que poderia ter, o fato de 

A primeira questão proposta para o jornalista foi “de que modo ele 
via a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, em comparação 
com outras escolas”. 
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que essa iniciativa estar frutificando dentro da rede pública de ensino do país. O 

jornalista vislumbrou a difusão de um processo de recuperação de crianças negras e 

pobres, em todo o país, se pudesse haver a difusão dessa pedagogia, tão apropriada para 

o resgate da cidadania, na escola pública. 

Essa foi uma experiência renovadora, no Rio de Janeiro, em termos de 
educação, que estavam totalmente abandonados, entregues à própria sorte e 
chegou uma pessoa com uma vida completamente antagônica à daquelas 
crianças, a se interessar, e tão profundamente, por aquelas crianças ali... E 
mais, um espaço aberto, novo, um método pedagógico diferente daqueles 
que a gente via nas escolas tradicionais e isso... é... me encantou o fato de ter 
uma experiência daquele tipo dentro do sistema de ensino do Rio de Janeiro, 
porque essa é uma coisa raríssima... quem queira cuidar de crianças negras e 
pobres, com métodos renovadores e visando a cidadania, né?! Foi isso que 
me atraiu bastante (Apêndice, p. 29). 

O entusiasmo do jornalista é por ver acontecer aquilo que a sociedade em geral é 

quase unânime em negar: que seja possível escolarizar crianças que estavam fora da 

rede. Percebe-se em sua fala, que ele sabia que se houvesse quem se importasse com 

essas crianças, poderia haver métodos novos que levassem à sua escolarização. Ele vê, 

na Escola Tia Ciata, acontecerem alguns procedimentos de atração e aglutinação dos 

alunos em torno de uma maneira diferente de estar na escola, que ele reconhece como 

aspectos da pedagogia diferenciada da Escola, que se destinavam a evitar a evasão dos 

alunos. A flexibilização das regras disciplinares foi uma das características consideradas 

de alto valor prático, pelo jornalista. 

Você não ocultava a clientela que tinha, mas também não queria reprimir 
para não afastar. Porque eles estavam acostumados num tipo de modelo, de 
rua, e de tratamento com a autoridade, que era um modelo muito repressivo à 
vida deles, né?! Isso tudo, então, fez com que você fizesse um método muito 
renovador e honesto. O que é ser honesto? É abrir as portas e deixar que a 
imprensa visse como é que estava funcionando (Apêndice, p. 29). 

Nesta fala do jornalista, observa-se também que ele considera que a exposição 

franca da pedagogia desenvolvida na escola era mais um elemento diferenciador entre a 

Tia Ciata e as escolas tradicionais que, segundo ele, não abriam suas portas à 

observação do corpo social. 

Mas, se a criança vem de um núcleo de extrema pobreza, a falta de tudo, que ela 

sofre, forma um encadeamento de problemas difícil de romper. O tratamento 

comumente dispensado a essa população, quando há, constitui-se de procedimentos 
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repressores, disciplinadores, até humilhantes, que acabam sendo insuportáveis para as 

crianças. É a essa realidade, das casas que recolhem menores das ruas, de conhecimento 

geral, que o jornalista se refere quando classifica de honesta aquela casa, a Escola Tia 

Ciata, que propôs-se cuidar de meninos e meninas de rua, e não esconde as suas 

práticas, porque não está repetindo os modelos repressores tão conhecidos quanto 

inócuos. 

Podemos entender a visão de Carlos Nobre, através do esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O Acordo 1 refere-se a um lugar que se elege para dar pertinência a uma ideia, e 

por isso é relativo ao preferível. Criar uma escola que tivesse os mesmos parâmetros das 

outras escolas da rede pública não faria sentido algum, se a clientela a ser atendida não 

se adapta, historicamente, ao padrão tradicional. A ideia de proposta honesta deixa a 

entender que a sociedade em geral não aceita a convivência dessas crianças muito 

diferentes com seus filhos e compreende que os recursos cognitivos das crianças 

diferentes precisam de estímulos diferentes e de conscientização comportamental 

continuada, pelo menos durante um período em que se são instruídas a assumir a 

Tese.  

A pedagogia da 
Escola Tia Ciata era 
uma proposta 
renovadora, que 
visava à cidadania. 

Acordo 1. 

 A Escola dava 
atendimento às 
crianças de rua. 

Acordo 2.  

A Escola foi 
inserida na rede 
pública de ensino. 

Acordo 3.  

As regras de 
disciplina foram 
flexibilizadas, a fim 
de não espantar o 
aluno da Escola. 
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responsabilidades sobre seu próprio desenvolvimento. O Argumento que liga esse 

Acordo 1 à Tese é fundado na estrutura do real, exibe a ideia de que a proposta é 

renovadora, todo mundo viu, pois seus portões estavam abertos. O fato de que os alunos 

são meninos e meninas de rua é causa do tratamento diferenciado, o que não aconteceria 

se eles não fossem meninos e meninas de rua. A proposta renovadora trouxe os meninos 

e meninas das ruas. O tratamento diferente é criado porque existe uma diferença que o 

exige. 

 O Acordo 2, é o centro notável do pensamento do jornalista Carlos Nobre, 

porque corresponde à percepção de que a difusão de modelos de escolas preparadas para 

atender a todo tipo de alunos é bastante simples se usada a rede pública de ensino do 

país. Nenhuma rede de difusão seria tão eficaz, conforme já se viu pelo uso da televisão 

como escola, que só atingiu aqueles com os recursos mínimos tecnológicos requeridos. 

É que o jornalista aponta que a pobreza precisa ser vista, para ser compreendida nas 

suas nuanças. A pobreza do menino de short e pé no chão, muito comum na cidade do 

Rio, não é vista na cidade de São Joaquim, no sul do país, porque lá, as temperaturas 

muito baixas matariam de frio o menino que estivesse de short e pé no chão. Mas a 

escola pública, distribuída pelo país, em condições de ver a pobreza de cada lugar, 

poderia também criar os métodos de superá-la em cada lugar. Esse Acordo 2 é relativo 

ao real, um fato, a Escola Tia Ciata tornou-se uma escola da rede pública, sendo 

renovadora, o que aponta a possibilidade de ela ser o sistema de escolarização mais 

importante do país. Existe também, nessa afirmativa, a ideia de que a cidadania é 

conquistada pela escolarização. Ser escola da rede é dar acesso a todos, daí sua 

importância. O Argumento que liga esse Acordo à Tese é fundado na estrutura do real, 

por uma relação de causa e efeito, na qual ocorrendo a causa não deixará de dar-se o 

efeito. 

 O Acordo 3, trata da flexibilização das regras de comportamento, que é um 

procedimento que tem o objetivo de não pressionar o indivíduo que não está 

acostumado a seguir regras. Sabe-se que essa conduta dá resultados, se for bem 

planejada e incluir as regras progressivamente, quando o aluno já estiver integrado ao 

ambiente escolar e desejar nele permanecer. É um Acordo relativo ao real, com base em 

fatos já observados sobre o funcionamento da escola. Importante destacar que esse 
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funcionamento integra, para ele, a proposta pedagógica da escola. A escola é flexível, 

seu funcionamento faz a escola ser renovadora e ter como efeito a cidadania. O 

Argumento que faz a ligação do Acordo com a Tese é fundado o real, já que entende que 

o funcionamento da escola tem um efeito sobre os alunos e que, alunos evadem porque 

não conseguem seguir regras estabelecidas. 

 

 

 

A TESE que Carlos Nobre apresenta para essa questão é que NÃO ERA UM 

ESCÂNDALO O QUE ESTAVA ACONTECENDO ALI, ERA UMA NOVA 

METODOLOGIA. 

 Nas visitas que o jornalista fez à Escola, percebeu que as coordenadoras e 

professoras não mudaram sua maneira de agir porque ele estava lá, observando o que se 

passava. Muito do que não se veria numa escola tradicional acontecia lá e a reação dos 

professores era propositalmente não-repressora, mas de aproveitar as oportunidades de 

conversar com os alunos sobre tudo o que acontecia. Compreendiam que antes de 

ocultarem de alguém de fora que um de seus alunos não estava se comportando bem, 

estariam ocultando de si mesmas os problemas que eles pudessem estar vivendo, se os 

reprimissem demasiadamente. O jornalista percebe isso durante a sua observação. 

Então eu percebi que aqueles conflitos que eu vi ali, seriam muito 
interessantes pra mostrar o papel que a escola estava querendo, não reprimir, 
e também para mostrar a honestidade do trabalho que estava sendo feito ali. 
Elas (as mentoras e professoras) não queriam ocultar nada do que estava 
ocorrendo com aquela clientela, no início daquele modelo [...] mas também 
não queriam reprimir para não afastar (Apêndice, p. 30). 

 O trabalho na Escola Tia Ciata era um trabalho experimental. O jornalista 

presenciou inúmeros conflitos dentro da Escola, mas compreendeu que estava se dando 

o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho para alcançar certos objetivos. 

Pra trabalhar com esses meninos de rua, tem que pelo menos deixar que as 
coisas fluam. Pra eles entrarem na Escola, eu não vou colocar o método 
tradicional, né?! Vai colocar uma abertura pra cultura que eles tragam pra cá, 
mas depois vai adaptá-las pra uma coisa bem melhor (Apêndice, p. 30). 

A segunda questão proposta para o jornalista Carlos Nobre foi 
“como ele diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos 
alunos de outras escolas” 
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 Carlos Nobre também se referiu à naturalidade do acontecimento de inúmeros 

problemas com esses alunos, porque esse é um grupo eivado de todo tipo de 

dificuldades e isso também é que vai dar a medida das ações que são necessárias para a 

continuidade do trabalho. A solução nasce do conflito, a fim de que tenha os elementos 

que podem solucioná-lo. 

Agora, se houve problema no gerenciamento de vocês em relação a eles 
(alunos), eu achava que isso seria natural, porque estavam lidando também 
com uma clientela conflituosa.... Então não ia ter um gerenciamento 
harmônico.... Isso não ocorre com esse tipo de trabalho. Como lidar na rua, 
sobreviver... (Apêndice, p. 31). 

 

Abaixo, está a estratégia pedagógica que Carlos Nobre presenciou na Tia Ciata. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 O Acordo 1 é relativo ao real, admitido como uma verdade que o jornalista 

presenciou em suas visitas à Escola, que se munia de estratégias diferentes para a 

recepção desses alunos. Se não houvesse nenhuma diferença cultural, não haveria a 

necessidade de uma pedagogia diferenciada. Por isso o Argumento que une o Acordo à 

Tese é quase lógico, soa como uma definição mesmo do que seria a pedagogia da 

Escola, considerando que aceitar alunos culturalmente tão diferentes era difícil num 

Tese. 

Não era um escândalo aquilo que estava 
acontecendo ali, era uma nova metodologia de 
trabalho. 

Acordo 1. Os alunos 
tinham uma cultura 
diferente dos alunos 
de outras escolas. 

Acordo 2. 

 Era uma clientela 
conflituosa. 

Acordo 3. Os alunos 
não podiam ser 
reprimidos para não 
se afastarem. 
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momento em que ainda não existia um estado democrático consolidado. Significa que 

consciente a estratégia de admitir as diferenças que os alunos traziam, tendo a finalidade 

de mantê-los na Escola, até que fossem aculturados. 

 O Acordo 2 também é relativo ao real, mas com base nos fatos conflituosos 

havidos na Escola e presenciados pelo jornalista. O Argumento que liga esse Acordo à 

Tese é quase lógico, sendo de natureza tautológica, uma vez para se ter os alunos 

conflituosos na escola, era imprescindível que houvesse uma proposta nova de trabalho. 

O método quase se confunde com o objeto sobre o qual vai ser aplicado. 

 O Acordo 3, diferentemente, é relativo ao preferível, porque diz respeito à 

hierarquia superior do valor de manter o aluno na Escola, diante da possibilidade de o 

aluno ir embora. Para esse Acordo a Escola não tem o fato de algum deles ter ido 

embora por esse motivo, porque a pedagogia adotada foi pensada para não permitir esse 

acontecimento. Em outras escolas a evasão como resposta à repressão se deu e esse fato 

nos faz refletir se a medida de não reprimir para evitar a evasão pode ser apenas uma 

“presunção” de quem estabelece o procedimento, mas as muitas outras diferenças que a 

Escola Tia Ciata tem das outras escolas dão mais credibilidade para a ideia de uma 

deliberação baseada numa certeza. Ou seja, o aluno pode evadir por outros motivos, mas 

a repressão, indubitavelmente, é causa de evasão. É um Argumento fundado na estrutura 

do real, a prática no interior da escola tinha dificuldades que não ocorrem em outras 

escolas, fazendo com que os sujeitos que lá trabalhavam tivessem que ter uma 

metodologia de trabalho estruturada pela realidade.  

 

 

 

 

 No depoimento do jornalista Carlos Nobre, nota-se um grande entusiasmo 

quando fala da Escola Tia Ciata. A TESE que ele enuncia, que é a de mais significação 

para ele é FUNDAR A ESCOLA TIA CIATA FOI UM ATO DE CORAGEM.  

A terceira questão proposta para o jornalista foi “que significados 
ele dá para a sua atividade na Escola, com os meninos e meninas 
de rua”  
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 É evidente no discurso de Carlos Nobre, que, ao conhecer a Escola, ele foi 

assomado pelos medos do que é comum acontecer com projetos de trabalho dirigidos ao 

mais pobres: são desqualificados, são sabotados, são escondidos, diminuídos de muitas 

formas. Então resolveu escrever uma matéria que simulasse um acontecimento 

escandaloso – a fundação de uma escola diferente – mas, na verdade querendo que 

muitos vissem a ótima proposta que estava e desenvolvendo ali. 

Olha! Eu me senti como eu te falei mesmo. Foi um ato de coragem!, nesse 
sentido de vocês... Por que? Porque é uma coisa que ia pegar mal né?! Ia 
pegar mal... – Olha o que a escola está fazendo ali! Uma escola só pra 
bagunça, desordem..., repetição de que?, de uma vida promíscua nas ruas... 
estão se repetindo em nossas escolas. É isso que eu senti ali, digamos assim, 
o que podiam pensar... que você estava fazendo isso. [...] Porque durante o 
decorrer da matéria, que eu coloquei aqueles conflitos... [...] Então o leitor 
vai acabar entendendo que não era um escândalo aquilo que estava 
acontecendo ali, era uma nova metodologia de trabalho (Apêndice, p. 30). 

 Tendo ele mesmo sido uma criança negra e pobre, naturalmente a descoberta de 

que estava havendo uma iniciativa educativa que se aprofundava realmente em 

pesquisas que levassem a soluções para o problema, foi importante e comovente. 

... um espaço aberto, novo, um método pedagógico diferente daqueles que a 
gente via nas escolas tradicionais e isso... é... me encantou o fato de ter uma 
experiência daquele tipo dentro do sistema de ensino do Rio de Janeiro, 
porque essa é uma coisa raríssima... quem queira cuidar de crianças negras e 
pobres, com métodos renovadores e visando à cidadania, né?! (Apêndice, p. 
29). 

 Os estigmas da pobreza e da negritude, muito estiveram presentes nas relações 

sócio-econômicas no nosso país e ainda estão sendo revelados com muita facilidade 

para quem desejar vê-los. Mas para o jornalista, talvez devido à sua própria experiência, 

a visão do tratamento diferenciado que os meninos estavam tendo na Escola era “uma 

coisa raríssima”. Isso nos faz pensar que depoimentos desse tipo são os que realmente 

revelam sobre o drama de que falam. 

 Finalmente, o jornalista vai abordar um ponto muito problemático e doloroso, 

típico de populações estigmatizadas. Sabemos disso porque ouvimos os relatos de 

vários indivíduos, representantes de grupos com vários tipos de pechas. Sabemos que as 

crianças que não são abraçadas, quando bebês, têm um enorme atraso no seu 

desenvolvimento físico e também no mental, por exemplo. Carlos Nobre vai referir-se a 

estratégias de sobrevivência que desenvolvem os negros para quem tudo falta, de modo 
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que vêm a precaver-se contra a possibilidade de ter muito, para que não voltem a ter 

nada. 

Não sei se você percebeu, numa época em que eu estava indo lá, que você 
conseguiu do Prefeito Saturnino, não só o imóvel definitivo, construído e tal, 
como também muitos equipamentos e material didático. Eu até comentei 
assim, cheguei lá e comentei – Mas isso tudo? E você me respondeu – Mas 
eles não merecem? Aí parei, né?! Porque, realmente, quando essas 
populações começam a receber atenções, a gente julga moralmente, que não 
é direito deles..., o que é tradicional na sobrevivência africana, quer dizer, eu 
tendo um pedacinho aqui que ninguém possa olhar pra mim e reprimir, é 
melhor do que eu estar na rua, não ter nada, né?! (Apêndice, p. 31). 

Podemos ver abaixo, esquematicamente, o pensamento do jornalista. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 O Acordo 1é relativo ao real, de acordo com os fatos que se deram. Para realizar 

o que pretendia, a Escola Tia Ciata colocou-se na posição de ser fortemente atacada, 

pela atitude de chamar para si a responsabilidade de escolarizar crianças pobres e 

negras, aquelas com quem ninguém mais se importava. O Argumento que liga a Tese ao 

Acordo é fundado na estrutura do real, como um meio para atingir um fim. 

 O Acordo 2 também é relativo ao real, mas sobre a presunção de que a 

capacidade de aprendizado das crianças, justificava o investimento. Além disso, não se 

pode deixar de pensar no fato de que se não há bem-estar, como poderia haver bom 

Tese. 

 Fundar a Escola Tia 
Ciata foi um ato de 
coragem 

Acordo 1. A Escola 
cuidava de crianças 
negras e pobres 

Acordo 2. A Escola 
deu às crianças um 
espaço de qualidade. 
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aprendizado? Parece que nesse Acordo, aqueles que trabalham pela Escola, têm que 

justificar que se dê para as crianças pobres o que comumente se dá, sem problemas, para 

as crianças das escolas públicas tradicionais. O Argumento que liga esse Acordo à Tese 

também é fundado na estrutura do real, pela criação de um meio para se atingir um fim. 

 As evidências das representações do jornalista Carlos Nobre estão por todo o seu 

discurso. Ele considera as crianças pobres dignas de todo apoio e merecedoras dos 

recursos facilitadores de sua escolarização, como todas as outras crianças da rede 

pública de ensino. No entanto, sabedor das representações negativas da maior parte da 

sociedade, preocupa-se com a sabotagem comumente executada contra esse tipo de 

iniciativa, ações que têm o intuito de não permitir a modificação do status quo sobre 

essas questões da pobreza e da negritude. Para ele a experiência da Escola Tia Ciata, 

mostrou que as representações negativas da sociedade em geral são puro 

segregacionismo racial e cultural. Foi o único sujeito da pesquisa a tentar definir o que 

seria a tal pedagogia diferenciada da escola. Para isso, evocou “conflito” e “coragem”. 

Conflito, encontrado na população atendida, coragem de enfrentar os desafios de tal 

empreitada. As representações da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata estão 

impregnadas desse duplo aspecto, que aparece em sua fala e abrange o outro.  
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Análise da entrevista do jornalista Israel Tabak 

 Israel Tabak é hoje professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-

Rio e é palestrante da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, 

tendo dedicado boa parte de sua carreira ao jornalismo investigativo, fazendo denúncias, 

principalmente em relação aos serviços públicos. No ano de 1996, recebeu o prêmio 

Castelo Branco por uma série de trinta reportagens denunciando fraudes na Saúde.  

 Perguntado sobre os motivos que o levaram a optar pelo jornalismo 

investigativo, Israel Tabak revelou que a sua escolha se deveu a um profundo 

sentimento de indignação com as injustiças sociais e com as disparidades e as distorções 

que são comuns na sociedade brasileira.  

Com mais de trinta anos de experiência na redação do Jornal do Brasil, foi 

responsável pela série Educação – Um estado de calamidade, que lhe rendeu o Troféu 

Imprensa, em 1975. Na esteira dessa trajetória de denúncias sociais, veio a ser um dos 

principais colaboradores da iniciativa educativa da Escola Tia Ciata, divulgando a sua 

pedagogia e defendendo a manutenção de uma escola que de fato estava resgatando 

meninos e meninas de rua da marginalidade. 

Uma de suas primeiras matérias, no Jornal do Brasil, a respeito da Escola, inicia-

se assim: “-- eles formavam um exército invencível de repetentes crônicos, analfabetos, 

fujões da escola, impossíveis de serem domados pelo sistema educacional 

institucionalizado; mas essa guerra aparentemente perdida fascinou um grupo de 

educadores que resolveu entrar na luta com nova cara: o projeto de uma escola 

diferente, a Tia Ciata”. 

 Esta entrevista, concedida a Ligia Costa Leite e Mônica Rabello de Castro nas 

dependências do Departamento de Comunicação Social da PUC Rio, aconteceu diante 

de uma turma de alunos, como estratégia de aproveitamento político-pedagógico da 

experiência do jornalismo investigativo de Israel Tabak para a formação de novos 

profissionais. A sua opção de luta pelos direitos humanos e pela justiça social, estará 

evidente em suas falas e se constitui em exemplo de melhores práticas jornalísticas para 

o cidadão que deseja consolidar sua participação nas políticas que determinam a vida da 

sociedade brasileira. 
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Toda a postura de Israel Tabak é jornalística. Sente-se que ele é o profissional 

que gosta do que faz e que está perfeitamente integrado com as posturas que o seu 

trabalho exige. Assim, suas respostas sempre se iniciam com a expressão da qualidade 

jornalística de seu posicionamento: quando fala da Escola Tia Ciata, procura mostrar 

que houve, naquele então, uma instituição que se constituía em uma opção político-

pedagógica para o tratamento das graves questões de abandono e extermínio de menores 

que estavam se dando na cidade do Rio. 

 Sente-se que a sua TESE pode ser apresentada como uma notícia de utilidade 

pública; AS CRIANÇAS POBRES OU MARGINALIZADAS, JÁ CONTAM COM 

UMA PEDAGOGIA ESPECIALMENTE CRIADA PARA ELAS, CAPAZ DE 

AUMENTAR A SUA PRODUTIVIDADE NO PROCESSO DE 

ESCOLARIZAÇÃO.  

 O interesse do jornalista pelo assunto estava extremamente aguçado pelos 

problemas que dos grupos de milicianos que trabalhavam para comerciantes, que os 

contratavam para eliminar meninos de rua que ficavam em frente às suas lojas, para 

pedir esmolas, espantando a clientela. Uma das ações que poderiam minimizar o 

acontecimento do extermínio dos meninos e meninas de rua era criar casas de acolhida e 

escolas e estratégias para a sua escolarização, que mudassem sua relação com as ruas e 

consequentemente do perigo de morte. Por isso, Israel Tabak considerava que a situação 

não era exclusivamente ‘escolar”, mas que a escolarização, certamente, era um dos 

meios mais eficazes no combate à marginalização das crianças. 

Além de fazer matéria sobre a Tia Ciata, a gente fazia muitas outras matérias 
não ligadas diretamente a esses assuntos, mas fazia muitas matérias com 
meninos de rua em geral, porque era um problema que estava explodindo na 
cidade toda, e inclusive havia um extermínio quase que programado, de 
meninos de rua, numa certa época, aqui no Rio, né?!, na periferia do Rio. 
Como foi aquele caso de Duque de Caxias, que o comerciante contratava 

A primeira questão apresentada ao jornalista foi “de que modo ele 
via a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, em comparação 
com outras escolas” 
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uma milícia pra matar meninos de rua. Então, se matavam, porque ficavam 
lá, na frente das lojas... E de vez em quando, dezenas, centenas, acho que 
foram mortos e a gente sabia disso e não era fácil de veicular, sobretudo lá 
em Caxias (Apêndice, p. 33 e 34). 

 A declaração do jornalista, de que muitos sabiam da prática do extermínio de 

meninos e meninas de rua, parece confirmar a situação de absoluta desconsideração das 

autoridades pela vida ou a morte de meninos e meninas de rua. Com certeza, a 

sociedade em geral também pouco se importava com a sorte que lhes coubesse, mas 

dentro dessa “sociedade em geral” – percebe-se no discurso – havia grupos que dariam 

importância a esses fatos, senão, porque seria cerceada a veiculação dessas notícias em 

alguns pontos da cidade ou para alguns grupos, com o discurso de que eles não se 

interessavam por essas horripilanças? Por que será que “sobretudo lá, em Caxias”, não 

se permitia a divulgação do extermínio que acontecia lá? 

 Israel Tabak lembra que ainda estávamos sob regime militar e que muitos donos 

de jornais não queriam se indispor com autoridades que já tinham mostrado sua 

truculência, sim, por isso, mas também porque pensavam que uma grande parcela dos 

leitores do Jornal do Brasil não estava mesmo interessada nesta parte espinhosa da 

realidade do país. 

Apesar da imprensa ter trabalhado a favor de vocês (referindo-se à Escola 
Tia Ciata), numa época um pouco mais light, não era uma matéria fácil de 
ser veiculada não. Eu recebi vários questionamentos dos editores, assim 
como outros repórteres. [...] ... inclusive nós usamos esse ardil de avisar à 
Anistia Internacional de que estavam exterminando crianças na Baixada, 
porque se a Anistia Internacional não noticiasse isso na Europa, talvez a 
gente não conseguisse noticiar aqui (Apêndice, p. 33). 

 No entanto, mesmo com grandes dificuldades de veiculação, as matérias de viés 

social ainda eram a saída para os profissionais de imprensa que se importavam com os 

acontecimentos políticos de seu país, porque as situações sociais, boas ou más, são 

sempre o resultado da atuação política, tanto das autoridades quanto das classes sociais 

de um povo. A notícia se cria em situações contraditórias ou por incompatibilidades que 

não se conseguem resolver e vão se acirrando mais e mais. A Escola Tia Ciata tornou-se 

notícia porque olhou para quem todos fingiam não ver e ainda, encontrou um meio de 

escolarizá-los, forçando o reconhecimento de sua existência. 

... abstraindo todo esse aspecto social, uma escola com essas características, 
jornalisticamente falando, é a própria definição popular de “notícia”. É o 
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homem mordendo o cachorro, quer dizer, transgride todos os padrões do que 
seria uma escola comum [..] ou seja, porque a escola é assim, porque ela é 
diferente, o que tem nessa escola que faz ela ser assim, ou seja, tem um 
conteúdo jornalístico quase explícito no ineditismo desse tipo de experiência 
(Apêndice, p. 32). 

 Do discurso do jornalista depreende-se que ele pensa que à imprensa e a outras 

mídias cabe informar os cidadãos daqueles acontecimentos que eles não têm como 

tomar conhecimento, se não houver uma rede de repórteres e observadores midiáticos, 

que andando pela cidade, procurando os lugares das crises e das famas, colecionam uma 

quantidade de informação que dá ao cidadão a sensação de estar participando de um 

mundo maior do que o do seu ambiente de trabalho diário e o da sua casa. Seguindo 

esse percurso natural de sua profissão é que os jornalistas em geral acham que uma de 

suas tarefas é fazer o leitor pensar. 

Podemos representar esquematicamente o pensamento de Israel Tabak, na forma abaixo. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 O Acordo 1, é relativo ao real, baseado nos fatos já observados de crianças que 

gradativamente foram deixando a marginalidade da vida nas ruas e dos comportamentos 

Tese. 

As crianças pobres ou marginalizadas contam com uma pedagogia especialmente 
criada para elas, capaz de aumentar a sua produtividade no processo de 
escolarização. 

Acordo 1. 

A integração das crianças ao 
processo de escolarização da 
Escola Tia Ciata minimiza a 
sua condição de 
marginalidade. 

Acordo 2. 

A integração das crianças ao 
processo de escolarização 
da Escola Tia Ciata evita o 
perigo de morte a que elas 
estão sujeitas por viver nas 
ruas. 
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considerados inaceitáveis pelo grupo social. O Argumento que o liga à Tese é fundado 

na estrutura do real, pela sucessão de uma causa em um efeito que já foi observado na 

experiência. 

 O Acordo 2, também é relativo ao real e também se baseia nos fatos dos quais se 

teve notícia a respeito dos meninos que estavam sendo atendidos na Escola Tia Ciata. O 

acolhimento, o alimento e, principalmente, a instrução sobre os cuidados necessários no 

enfrentamento dos problemas a que eles estavam sujeitos nas ruas foram suficientes 

para mantê-los longe dos perigos de morte. A ligação desse Acordo com a Tese, se dá 

por um Argumento fundado na estrutura do real, pela sucessão de uma causa em um 

efeito. 

 

  

 

 Durante sua entrevista, Israel Tabak não se refere aos alunos formatados das 

escolas comuns da rede pública de ensino, ele não os considerava como matéria de 

interesse jornalístico.  Então, não faz comparações explícitas, mas exibindo as 

realidades violentas por que passam os meninos de rua, naturalmente se percebe a 

enorme distância que há entre essas crianças. 

Sendo assim, a TESE que o jornalista levanta é a de que A COMUNICAÇÃO 

COM OS MENINOS E MENINAS ERA POSSÍVEL. 

 As visitas do jornalista Tabak à Tia Ciata, destinavam-se à colheita, não somente 

das informações do funcionamento da Escola, como também à observação do desenrolar 

daquele processo inusitado de lidar com meninos e meninas de rua da cidade do Rio. 

Das observações feitas, o jornalista considerou importantes aquelas que se constituíam 

no “outro lado da história”, de histórias acontecidas na cidade, para as quais as 

autoridades constituídas davam uma versão e os meninos contavam diferente, do seu 

ponto de vista, a visão dos oprimidos. 

Então, o drama humano desses meninos, dessas histórias, que eu fazia 
questão de levantar, também funcionava muito bem pra você dar um pouco 

A segunda questão, proposta para o jornalista foi “como ele 
diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de 
outras escolas” 
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de força às matérias, porque a gente ouvia histórias surpreendentes... E às 
vezes, também os meninos contavam histórias pra gente, que mostravam 
muito mais do que aquilo que a gente vê na rua, quando vê um menino 
desses e tem medo de ser assaltado (Apêndice, p. 34). 

Essa atenção que os jornalistas tinham com os acontecimentos da cidade e a 

prática permanente de denúncias do que era bárbaro é que possibilitou que se 

processasse judicialmente um comerciante do centro da cidade do Rio, dono de uma 

sapataria, que chegou a ser presidente do sindicato dos lojistas, por sua franca adesão à 

prática do extermínio de menores, evidente na sua frase de que “— quando se mata um 

pivetinho, está se fazendo um benefício para a sociedade”. Na época dos grupos de 

extermínio de menores, divulgou-se, entre os autoritários a frase que se tornou “dito 

popular” na cidade do Rio, que é “menino de rua bom é menino de rua morto”, numa 

analogia com o dito, muito popular em todo o Brasil, de que “bandido bom é bandido 

morto”. 

 Mas as dificuldades de se veicular notícias sobre os problemas sociais e sobre 

corrupção, também partiam dos próprios editores e donos dos jornais, que achavam que 

o seu público, Classe A e B, não estavam interessados nessas notícias. Mas sendo 

repórter já há bastante tempo, eu sabia que esse leitor de classe A e B era muito 

inteligente e que sabia que assuntos de natureza social, sobre o que acontecia na cidade, 

mesmo que não diretamente, poderiam sim afetar a sua vida. Além disso, junto com 

esses leitores estava a intelectualidade, da cidade, do país, que se interessava 

grandemente por esse tipo de matéria de cunho social.  

Eu recebi vários questionamentos dos editores. – Por que você está fazendo 
matéria sobre esse pessoal aí, pobre, da periferia? Nosso leitor que saber o 
que está acontecendo de tendências da moda não sei aonde. O nosso leitor 
não se interessa por isso”. Mas era um equívoco, porque o leitor era mais 
inteligente do que os próprios editores ou os donos dos jornais pensavam. Já 
que os leitores de classe A e B eram leitores também mais cultos, podiam ser 
leitores até, alguns deles, conservadores..., mas a intelectualidade também lia 
os jornais e se interessava por esse tipo de matéria (Apêndice, p. 33). 

 

 E relativamente à situação dos meninos e meninas de rua, foi esse interesse dos 

leitores que permitiu e incentivou as denúncias que se fizeram no exterior sobre o 

extermínio de crianças que estava acontecendo aqui. Na verdade, uma ação muito ligada 
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a outra – a pesquisa e a divulgação, foram o esforço dos jornalistas militantes da defesa 

das causas sociais, para não deixar escondidos os fatos. 

... inclusive nós usamos esse ardil de avisar à Anistia Internacional de que 

estavam exterminado crianças na Baixada, porque se a Anistia Internacional 

não noticiasse isso na Europa, talvez a gente não conseguisse noticiar aqui 

(Apêndice, p. 33). 

O quadro abaixo reúne algumas dessas ações ligadas às crianças 

 

  

    

 

  

 

                                                                

 

 

  

 

 

 

 

Os Acordos 1, 2 e 3, são, os três, relativos ao real, e ainda, são os três, baseados nos 

fatos que se deram na vida real e constituíram um conjunto de ações de militantes da 

luta pelas causas sociais, pela defesa dos direitos humanos. Sendo assim, os Argumentos 

Tese. 

A comunicação 
com os meninos e 
meninas era 
possível. 

Acordo 1. 

Os meninos e meninas contavam 
o outro lado das histórias do que 
acontecia nas ruas. 

Acordo 2.   

A denúncia do seu extermínio à 
Anistia Internacional permitiu o 
aumento da divulgação do 
problema no Brasil. 

Acordo 3. 

As histórias contadas pelas 
crianças demonstravam o 
sofrimento delas. 
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que ligam esses três Acordos à Tese, têm a mesma qualidade. São fundados na estrutura 

do real visando alcançar um fim com o cometimento de uma ação.  

 

 

 

A Tese que Israel Tabak apresenta para essa questão é aquela que o coloca como 

o profissional preocupado com a situação política do país e disposto a participar dos 

processos de democratização dos país. Ele próprio se define como o jornalista dos temas 

sociais. Do seu ponto de vista, uma das maneiras de participar da vida política, 

principalmente àquela época de ditadura militar, era ir pelo viés social, porque a vida 

social é altamente jornalística. 

... mais particularmente, o meu tipo de atividade. Eu sempre fui um repórter 
– e deve haver outros repórteres com as mesmas características – que se 
interessam em levantar e fazer reportagens sobre temas sociais. Eu sempre 
fiz matérias nas áreas de Educação, Saúde, Urbanismo, Habitação 
(Apêndice, p. 32). 

 Vê-se, pela maneira como ele define sua atividade jornalística, que ele 

considerava a Escola Tia Ciata como de alta relevância política e que via ali uma 

oportunidade de exercer sua própria militância política, aumentando o status de uma 

iniciativa educativa de grande valor para a reabilitação de crianças de rua, através da 

divulgação da Escola e de seu sucesso inegável, ao mesmo tempo que trabalhava na 

defesa dos direitos humanos, expondo nacionalmente e internacionalmente  o regime de 

governo do Brasil, com as notícias sobre o extermínio de meninos e meninas de rua, em 

um jornal conhecido e respeitado. 

 Essas considerações que o jornalista expõe em seu discurso, nunca separando a 

vida social do jornalismo, mostra que sua TESE é que A IMPRENSA DENTRO DA 

ESCOLA TIA CIATA, REPRESENTOU UMA ATUAÇÃO POLÍTICA. 

... havia uma experiência oficial que estava sendo feita com a Tia Ciata, de 

procurar criar uma pedagogia que fosse de utilidade pra que crianças pobres 

ou crianças marginalizadas, que não se davam bem ou não tinham 

produtividade com a pedagogia oficial..., que esse é um assunto muito 

A terceira questão apresentada para o jornalista foi “que 
significados ele dá para a sua atividade na escola, com os meninos 
e meninas de rua” 
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interessante e também altamente polêmico e foi quando surgiram, por 

exemplo, não tem mais, eu creio, os chamados “professores de rua” [...] que 

achavam que uma criança [...] não devia sair da rua, se ela não quisesse... 

Então, todas essas novidades jornalísticas, que tinham a ver com nossas 

disparidades sociais, com nossos problemas sociais, que é outro foco de 

interesse de qualquer repórter que trabalha com problemas sociais [...] 

atraíam a nossa atenção. Esse também é um aspecto de mostrar os dois lados 

do que acontecia (Apêndice, p. 35). 

A seguir podemos visualisar o profissionalismo de Israel Tabak 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

O Acordo 1 é relativo ao real, e diz respeito a uma verdade da vida humana. O 

ser humano vive em sociedade e esta é uma característica não é afetada por regras de 

caráter passageiro ou fútil. Vale dizer que é alguma coisa que não muda e assim as 

regras de preservação da sociedade humana tem muita estabilidade. Mas, toda a política, 

envolvida dia a dia nas relações humanas como forma de negociar acordos sobre 

problemas dos grupos e também como forma de eleger valores em hierarquias; separar 

Tese.  A imprensa dentro da 
Escola Tia Ciata, representou 
uma atuação política. 

 

Acordo 1. A vida 
social é altamente 
jornalística. 

Acordo 2. Qualquer 
história tem pelo 
menos duas 
versões. 

Acordo 3. A Escola Tia Ciata foi 
uma política social educativa 
para crianças marginalizadas. 
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as hierarquias por funções e compor grupos de indivíduos responsáveis por trabalhos 

importantes para todos, corresponde a uma efervescência social altamente diversificada. 

Esse Acordo liga-se à Tese por um Argumento que funda o real, pela ilustração de 

formas de como se podem tratar determinadas situações. 

O Acordo 2 é relativo ao real, pela presunção de que se há pelo menos dois 

indivíduos em uma controvérsia, deverá haver pelo menos uma versão para cada um 

deles, discordantes, que é o motivo da discussão. A consideração das versões que são 

apresentadas por vários oradores em uma discussão é sempre a melhor forma de 

expandir-se o conhecimento sobre o assunto em pauta, promovendo-se, assim, a 

possibilidade de tomada da decisão mais abrangente, ou seja, satisfatória para um 

número maior de pessoas. O Argumento que liga esse Acordo à Tese,é fundado na 

estrutura do real, pela ligação de coexistência de várias ideias,  que mesmo diferentes 

podem conviver, para permitir a realização de um objetivo comum. 

O Acordo 3 também é relativo ao real, mas apóia-se nos fatos observados no 

local, durante a existência da Escola que recebia crianças marginalizadas, sendo então 

dados da experiência direta. O Argumento de ligação entre esse Acordo e a Tese, funda 

o real pelo exemplo insofismável. Significa que, considerados os aspectos sociais e 

políticos necessários para desenvolver a iniciativa pedagógica, não somente deram-se os 

resultados esperados, como também todo o experimento, devidamente registrado, 

transformou-se em modelo para a escola que pretenda atender esse tipo de aluno. 

Istrael Tabak representa a pedagogia da Escola Tia Ciata como uma atividade 

político-pedagógica da maior importância, que finalmente alguém encontrou os meios 

de implantar. Para ele, a oportunidade de escolarização não viria,, porque ele ainda não 

tinha visto que uma iniciativa deste tipo tivesse sido proposta para funcionar dentro da 

rede pública de ensino. Quanto aos meninos e meninas, eles nunca o assustaram. 

Quando foi vê-los e falar com eles, já tinha ideias e estratégias para se aproximar e 

partiu da premissa de que eles eram “de rua”. Então chegou sem tentar impor-lhes nada 

e por fim foi bem tratado. Tabak representa os meninos como ”possíveis”. Também 

recorre ao atributo “coragem”, relacionada a uma população temida e desprezada pela 

sociedade em geral. 
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Capítulo VI – Discussão dos resultados da pesquisa 

 A participação na defesa de causas sociais é uma escolha íntima, que nem todos 

fazem. Aqueles que dirigem sua vida profissional e afetiva para um campo de ação em 

que possam sentir-se úteis aos seus semelhantes e ao corpo social como um todo exibem 

esses propósitos claramente. Essa opção é a qualidade mais evidente nas falas dos 

entrevistados para esta pesquisa. Nenhuma delas hesita em suas respostas. Sentem que 

os seus sentimentos e as ações cometidas naquele então da Escola Tia Ciata eram 

pertinentes e elas não consideram que houvesse atitude diferente a ser tomada. 

 Em duas instâncias do processo de análise das entrevistas essa semelhança entre 

as ações revela que as idéias que estão na sua base estão integradas e nasceram de uma 

fonte principal que é a opção pelo trabalho com as causas sociais. A primeira instância 

está, naturalmente, dentro de cada indivíduo e aparece na sua entrevista, quando se nota 

que respondendo às questões da pesquisa parece dar a mesma resposta a todas elas. 

Veja-se abaixo a expressão de um dos entrevistados sobre as questões a ele propostas. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Se colocarmos a Tese 2 como resposta à Questão 1, não haverá incoerência, 

porque se as escolas devem atender às crianças e as crianças são diferentes, as escolas 

Questão 1 

 De que modo ele via 
a pedagogia 
diferenciada da 
Escola Tia Ciata, em 
comparação com 
outras escolas. 

Questão 2. 

Como ele diferencia 
os alunos da Tia 
Ciata dos alunos de 
outras escolas. 

Questão 3. 

Que significados ele 
dá para a sua 
atividade na escola, 
com os meninos e 
meninas de rua. 

Tese 1 

 É preciso dar 
atendimento 
diferente para 
quem é diferente. 

Tese 2. 

As escolas da rede 
pública de ensino 
são para atender às 
necessidades das 
crianças brasileiras. 

Tese 3. 

A escola pública 
democrática é de 
qualidade e atende 
a crianças de todas 
as classes sociais. 
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têm que adequar-se às diferenças das crianças. Para o professor Carrano, criado em uma 

comunidade pobre e sendo hoje um profissional da educação que trabalha com jovens, 

essas três questões estão imbricadas e assim ele compreende que a Escola Tia Ciata foi 

o que os meninos e meninas eram. 

 Talvez pensemos que seja relativamente simples para esse professor sentir-se tão 

integrado nessa sua vida, porque ele a viveu desde criança. Porém dentre as entrevistas 

que colhemos para esta pesquisa existem pessoas que não tiveram a mesma experiência 

e ainda assim revelam a mesma coerência entre seu discurso e suas ações. Observando o 

mesmo aspecto na entrevista de Saturnino Braga, vemos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Também nas correspondências deste entrevistado se percebe que as “respostas” 

podem servir a questões diferentes daquelas para que foram dadas. Embora o senhor 

Saturnino não tenha sido criado numa comunidade pobre, por outros meios – herança de 

capital cultural ou influência do meio universitário, por exemplo, alcançou a mesma 

integração entre discurso e ação daquele que teve as informações sobre a infância 

abandonada diretamente na fonte. 

 A segunda instância em que essa integração aparece é no conjunto das análises 

das entrevistas, quando percebemos que pessoas de grupos sociais diversos, que têm 

Questão 1. 

De que modo ele 
via a pedagogia 
da Escola Tia 
Ciata, em 
comparação com 
outras escolas. 

Questão 2. 

Como ele 
diferencia os 
alunos da Tia Ciata 
dos alunos de 
outras escolas. 

Tese 1. 

A pedagogia se 
adequou à 
realidade de vida 
dos alunos. 

Tese 2. 

Meninos e meninas 
de rua precisam de 
mais liberdade 
dentro da escola. 

Questão 3. 

Que significados 
ele dá para a sua 
atividade na 
escola, com os 
meninos e 
meninas de rua. 

Tese 3. 

A pedagogia 
diferenciada 
impede a 
cooptação da 
criança pela 
criminalidade. 
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muitos de seus valores e de suas crenças bem diferentes uns dos outros, compreendem, 

ou melhor dizendo, representam com expressão equivalente, um mesmo acontecimento 

social. 

 

 

 

Para a comparação, apresentamos juntos os resumos dos discursos dos seis 
entrevistados.  

 A pedagogia 
diferenciada da 
Escola Tia Ciata 

Os alunos da Escola 
Tia Ciata 

O significado da 
Escola Tia Ciata 

Saturnino Braga Adequou-se à 
realidade de vida 
dos alunos. 

Conseguiram mais 
liberdade dentro da 
escola. 

Impediu a 
cooptação da 
criança pela 
criminalidade. 

Ana Jansen Tratou o desigual 
desigualmente. 

Mostraram que toda 
criança tem 
capacidade de 
aprender. 

Dava às crianças a 
opção de sair da 
marginalidade. 

Paulo C. Carrano Deu atendimento 
diferente para quem 
era diferente. 

Mostraram que a 
rede pública de 
ensino é para as 
crianças brasileiras. 

Trouxe para a sala 
de aula as 
experiências de 
vida dos alunos. 

Henrique Rodrigues Inseriu os meninos 
e meninas no 
mercado de 
trabalho. 

Provaram que 
aceitam regras de 
conduta. 

Mostrou-se 
gratificante para 
muitos que 
trabalharam com 
eles. 

Carlos Nobre Foi uma proposta 
renovadora, que 
visava à cidadania. 

Estavam 
empolgados porque 
queriam aprender. 

A Escola foi 
inserida na rede 
pública de ensino. 

Israel Tabak Aumentou a 
produtividade de 
escolarização das 
crianças 
marginalizadas. 

Eram diferentes, 
mas a comunicação 
com eles era 
possível. 

A Tia Ciata foi uma 
política social 
educativa para 
crianças 
marginalizadas. 

 

Tese Carrano: é preciso dar 
atendimento diferente a quem é 
diferente. 

Tese Saturnino: a pedagogia se 
adequou à realidade de vida dos 
alunos. 
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 Pela comparação de algumas das teses dos entrevistados, vê-se que todos eles 

representavam positivamente as possibilidades de escolarização dos meninos e meninas 

de rua, desde que algumas práticas diferenciadas contemplassem as necessidades 

diferentes que eles tinham, se comparados ao aluno comum da rede pública de ensino 

do país. Fica muito claro isso. 

 Porém parece pouco mostrar a adesão entusiasta desses colaboradores da Escola 

Tia Ciata. É preciso olhar um pouco mais as características dos grupos a que pertencem 

cada um desses seis entrevistados. É preciso também, pensar em quais foram as 

representações que uniram essas pessoas, projetando uma tal coesão de pensamentos e 

valores. 

É bom lembrar que dentro de um grupo social que comunga de muitas crenças e 

valores, nem todos do grupo têm a mesma opinião. Representações sociais não são 

meras opiniões, mas estruturam uma rede de relações entre significados que organizam 

o conhecimento sobre um objeto. É por isso, que não podemos afirmar que a 

representação positiva do político Saturnino Braga, a respeito dos meninos e meninas de 

rua, seja uma representação compartilhada por seus companheiros de profissão. 

Não seria plausível afirmar, portanto, que uma determinada crença ou valor de 

um grupo social é uma Representação Social desse grupo. Os indivíduos de um grupo 

têm as representações sociais de seu grupo como referências, mas suas opiniões podem 

diferir. Então, mais simples e razoável é colocar a situação das possíveis atitudes iguais 

ou semelhantes dos indivíduos de um mesmo grupo como uma forte tendência, um 

“referencial forte” que há nesse grupo. Os sujeitos sociais reconhecem os referenciais 

do seu grupo e é comum que conversem a partir deles, ajam apoiando-se neles, mas não 

se pode afirmar que agirão segundo eles em todas as situações. 

Por conseguinte, na observação dos resultados da presente pesquisa, não se 

afirmará que os políticos estão representados por Saturnino Braga e que se estivessem 

no lugar dele, na Prefeitura do Rio, em 1984, teriam agido conforme ele agiu. Nem 

tampouco que os jornalistas Carlos Nobre e Israel Tabak, conhecidos militantes das 

causas sociais, estão representando seus colegas de profissão e que suas ações 

correspondem a uma da representação social do grupo dos jornalistas. Nem mesmo o 
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professor Carrano, também permanente trabalhador das causas da educação de crianças 

e jovens, está exibindo em suas ações as representações sociais dos professores em 

relação à escolarização de crianças pobres. Não se pode deixar de falar de Ana Jansen, 

que sendo profissional dos trâmites oficiais da criação de escolas, sequer se parece com 

seus colegas do sistema público de ensino. Henrique Rodrigues, gerente da Comlurb, 

demonstrou compreensão extraordinária do que se podia fazer pelos meninos e meninas 

de rua, mesmo ser ter estudo formal sobre o assunto, mas apenas com a sua experiência 

de vida. 

O que se pode afirmar, a respeito da atuação desses colaboradores da Escola é 

que eles comungavam dos mesmos valores e crenças, relativamente à pedagogia 

desenvolvida na Escola Tia Ciata, porque ajudaram na implantação da experiência 

pedagógica, depois viram os meninos ficando na escola, mudando atitudes e 

alfabetizando-se e passaram a ajudar mais, vindo a conhecer os meninos e a notar que se 

podia conversar com eles e que eles aceitavam que há algumas regras para se viver.  

Os sujeitos dessa pesquisa mantiveram diálogos entre si e com outros na época 

em que a escola estava sendo implementada, o que poderia identificá-los como um 

grupo solidário à iniciativa. Porém, anos se passaram sem que esse diálogo tivesse 

continuidade, o que os distanciou dessa identificação. Desse modo, supor que haja uma 

representação social para esse objeto, a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, 

compartilhada por esses sujeitos, não seria uma opção promissora, não haveria como 

sustentar tal hipótese. 

No entanto, seria bastante razoável pensar que esses colaboradores 

individualmente têm representações da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata que 

os aproxima, uma vez que têm muitos elementos comuns e estão bastante referidas a 

uma visão diferenciada dos alunos da Escola. A representação forte que apareceu no 

discurso desses colaboradores foi a de que a pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata 

foi vitoriosa. A imagem de meninas e meninos sujos, desestruturados, agressivos, 

ladrões cedeu lugar à imagem de sobreviventes, pois apesar das condições de risco em 

que viviam, conseguiram alternativas que tornaram possível a mudança nas suas vidas. 
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Na comparação com os resultados obtidos pelas duas outras dissertações sobre a 

experiência da Tia Ciata, encontra-se também, fortemente, o sucesso da pedagogia 

aplicada, revelada pelas representações positivas de professores e alunos sobre ela. 

O estudo de Uchôa (2013) mostra que houve um ganho expressivo para os 

professores da Escola, porque sendo a tarefa de lidar com os meninos de rua muito 

especializada, o “treinamento em serviço” que receberam, foi-lhes muito útil para a sua 

prática profissional subsequente. Relatam também outros aspectos facilitadores do 

processo ensino-aprendizagem como turmas pequenas, planejamento semanal de aulas, 

coordenação por disciplinas, currículo mínimo e asseriado, participação ativa de todos 

da comunidade escolar, que eram a própria pedagogia diferenciada funcionando como 

aporte para superar os problema dos alunos e aumentar o nível do aprendizado. 

De acordo com Uchôa (2013) os professores da Escola Tia Ciata também 

ancoram suas representações em atributos relativos à forma como viam os alunos – 

rebeldes, carentes, necessitados da alfabetização, e na afetividade que tinham com eles – 

desenvolvida nos contatos em que tomavam conhecimento das histórias de vida deles.  

No estudo de Mota (2014), lêem-se as declarações daqueles meninos e meninas 

– que hoje são homens e mulheres feitos, significando a sua estada na Tia Ciata como 

crucial para as mudanças que se operaram em suas vidas. Para eles, o resultado foi 

encontrarem colocação no mercado de trabalho – o que dizia respeito à sua 

sobrevivência e à sua preparação para o futuro – e serem aceitos socialmente. Ana Mota 

afirma que os meninos ancoravam suas representações da pedagogia diferenciada no 

que eles vieram alcançar por estarem ligados à Escola. Suas representações aparecem, 

linguisticamente, através das palavras “oportunidade”, “trabalho”, “família”, “mãe”, 

“acolhimento”, “relacionamentos”. 

A ancoragem teve base nos relacionamentos interpessoais construídos na escola, 

lugar onde se sentiam acolhidos, compreendidos e protegidos. A metáfora utilizada foi 

“refúgio”, significada através do sentido de família e das relações de afeto, relacionando 

a Escola com a figura de mãe. Também aparecem nas falas dos meninos e meninas de 

rua o desenvolvimento de uma solidariedade com outros meninos e meninas em 

situação de rua, que compartilhavam sua história de vida ou a mesma cultura.  
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Comparando as representações de professores, alunos e colaboradores, sobre a 

pedagogia implementada pela Escola Tia Ciata, é síntese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe, portanto, grande distância entre as representações do grupo de 

colaboradores, do de professores e do de alunos. As representações dos colaboradores se 

expressaram quase que como uma militância política, fruto de ideais fortemente 

desenvolvidos ao longo de suas vidas. A positividade atribuída ao conteúdo nomeado 

pelo termo “pedagogia diferenciada”, no entanto, aparece no discurso de todos.  

 

 

 

 

 

Os professores 
representaram a 
pedagogia da Escola 
como um instrumento 
necessário para o 
enfrentamento dos 
problemas dos 
meninos e para a 
realização de sua 
escolarização. 
Citaram, 
principalmente, os 
elementos: turmas 
pequenas, currículo 
mínimo e asseriado, 
apoio no planejamento 
das aulas e 
envolvimento de todos 
da comunidade 
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Os alunos 
representaram a 
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por sua colocação no 
mercado de trabalho 
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à sua preparação 
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reintegração à 
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ensino municipal 
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política de grande 
significado social,  
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Conclusão 

 Este trabalho fornece evidências da oportunidade de se pensar em pedagogias 

diferentes, capazes de atender às mais diversas qualidades de alunos, demonstrando 

como se criam pedagogias destinadas a atender especializadamente populações 

especiais. No Brasil, país altamente diversificado culturalmente, a necessidade de 

pedagogias diferenciadas é evidente. É claro que não podem ser atendidos da mesma 

maneira os alunos do Amapá, de cultura indígena e os alunos do interior do Maranhão, 

que sobrevivem quebrando o coco nativo de suas matas. 

 Evidentemente, as políticas educativas devem levar em consideração as 

características das comunidades, a fim de atingir todas as crianças do país com 

alfabetização e letramento.  Realizando essa observação do campo onde foi implantado 

esse trabalho, foi possível perceber que mesmo os meninos de rua não são iguais só por 

serem “de rua”. As especificidades vão se somando à medida que vão se diferenciando 

as culturas e se apresentando, então, os elementos que devem constituir o projeto 

pedagógico. 

Este estudo aponta a necessidade de mais pesquisas sobre a diversidade 

brasileira, já que pouco se produziu sobre o tema e porque pensar pedagogias 

alternativas depende desse conhecimento. Sinaliza que no Brasil, com sua extensão 

continental, esta tarefa será melhor desenvolvida pela rede pública de ensino porque 

atinge uma grande parte do país. 

Na escola pública para crianças e adolescentes, as pedagogias estereotipadas e os 

conteúdos iguais, não estimulam a criatividade das crianças, não estimulam a leitura, 

fazendo da escola uma instituição com pouca qualidade e sentido para os alunos que, 

desinteressando-se, evadem. Ou então se tornam permanentemente desestimulados para 

o estudo, para o que é novo e suas perspectivas de futuro são de baixo nível. 

 A revisão bibliográfica mostrou que há décadas o problema da precariedade na 

educação no Brasil preocupa educadores e trabalhadores da educação, porque se aplica 

uma linha estereotipada de metodologias, destinada a cumprir conteúdos que se repetem 

absolutamente iguais. Sem um programa educativo de natureza propedêutica, os 

educandos aprendem somente a receita de fazer, sem conhecer porque o fazem e assim 
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não podem aplicá-la por si mesmos, pela identificação de uma situação da realidade 

como típica para ser tratada pelo uso daquela informação. 

Já se sabe também que as crianças de rua vêm das classes mais pobres da 

população e esta é caracterizada por semi-alfabetizados, adolescentes e adultos que 

passam a vida toda sem a possibilidade de ascensão social, por motivo de sua 

incipiência de cultura letrada. Então, a política de educação tem de começar preparando 

a escola para receber e escolarizar as crianças das classes populares, para ir evitando a 

migração dessas crianças para as ruas. Ao mesmo tempo a escola tem de se preparar 

para acolher e escolarizar os meninos e meninas que já estão nas ruas. 

Para realizar essa tarefa é necessário que se desenvolvam pedagogias adequadas 

a cada grupo, ou seja, considerando suas diferenças culturais e sociais, a fim de 

recuperar as crianças, “para si mesmas e para o país”. A Escola Tia Ciata ousou romper 

paradigmas, indo contra o preconceito social existente dentro do próprio meio 

educacional, acolhendo e escolarizando aqueles que já tinham sido estigmatizados e 

abandonados por todos. 

A aproximação que a Escola se propôs da cultura dos meninos de rua, consistia 

em permitir que eles agissem e falassem segundo a sua experiência da liberdade das 

ruas e ir chamando a sua atenção para algumas outras coisas que existem no mundo e 

são parte da cultura da escola, colocadas à disposição para quem se interessasse. Essa 

abertura para o compartilhamento de seus saberes e de seus sentimentos foi 

desarmando-os e eles puderam sentir-se seguros para ouvir o que os professores tinham 

a lhes dizer. 

No entanto, depende da soma de esforços dos governos, em diversificar as 

pedagogias das escolas públicas para diferenciar o seu atendimento, depende da 

formação adequada dos professores que se tornem especialistas na condução do 

convívio de diferenças, depende do compromisso com uma política social mais justa. 
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Entrevista do Saturnino Braga 

(gravada em 25 /05 /2014 . Fitas 0001SZ00 até 0004RP00) 

 

Ligia – Oi, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, com você de novo, nosso prefeito 

Saturnino Braga, que tanto ajudou a Escola, ... Muita gente fala mal de político mas ele 

foi sempre o que ajudou no social e com as coisas importantes para a cidade do Rio de 

Janeiro. Então é muito importante estar aqui, ouvindo né, o que ele tem pra nos dizer, da 

época e, ele fez a inauguração do prédio novo da Tia Ciata, que ele criou a escola 

municipal Tia Ciata, que não existia no projeto do Sambódromo e aí eu queria que o 

senhor contasse pra gente como é que foi essa experiência, aquela cadeira dura que é a 

cadeira de ser prefeito. 

Saturnino – Que bom Ligia, eu tenho gosto de falar desse tempo, sabe, porque foi um 

tempo difícil pra mim, eu saí machucado daquele mandato de 3 anos só, uma espécie de 

mandato-tampão, mas o fato é que eu sinto gosto e prazer de falar, hoje em dia, de todas 

as experiências, eu quando assumi a Prefeitura, eu sabia, perfeitamente, tinha 

noção da, do estado falimentar dela, quer dizer, eu não ia ter dinheiro para fazer 

obras, então, eu procurei desenvolver uma versão mais criativa do que realizadora 

e eu fiz, acho que, tenho orgulho de ter criado alguma coisa importante, como os 

Conselhos de Governo-comunidade, a  própria Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico com os polos de desenvolvimento tecnológico, mas um prazer especial 

pra mim foi a criação da Escola Tia Ciata, que não foi uma ideia minha, foi uma 

ideia sua e de um grupo, mas que eu acolhi com muito entusiasmo, com muita 

satisfação e com muita convicção de estar, enfim, colocando em prática uma 

experiência da maior importância, que não sei se existe alguma outra no país, eu 

não sei, pode ser que exista... 

Ligia – Não. De lá pra cá não existe e eu quero dar esse depoimento, eu posso dizer com 

convicção que essa escola nunca existiu aqui no Brasil. Existiram núcleos pequenos que 

quiseram fazer um trabalho assim, mas não uma escola dentro da rede municipal de 

ensino ou da rede estadual de ensino. Nós fomos, nós coordenadoras, convidadas para ir 

em várias localidades do Brasil para discutir e apresentar o que era feito na Tia Ciata. 

Por isso esse DVD agora, pra multiplicar pelo Brasil que é possível uma escola asssim. 
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Saturnino – Claro! É possível multiplicar essa experiência e fazer brotar essas réplicas 

dessas escolas em outras cidades do Brasil, né. Porque esses problemas dos meninos 

de rua, tem muitas instituições que cuidam deles – eu mesmo estou ligado a uma 

delas, a sociedade AMAR – que cuida. É uma gente muito boa, uma senhora 

dedicadíssima, a irmã Adina, que cuida, desenvolve esse cuidado de acolhimento 

mas o encaminhamento da escolaridade é para a escola comum, para a escola 

pública do município, comum, e é difícil.... Claro que em alguns casos as crianças 

conseguem acompanhar e se entrosar e até se desenvolver, mas na maioria dos casos é 

difícil compatibilizar aquele grau de liberdade que o menino de rua tem na vida... 

Ele perdeu a casa porque a casa, na maioria das vezes é insuportável pela 

violência, né, e o menino e a menina vão pra rua pra fugir de casa e o que 

encontram de bom? Não é o acolhimento né, nem carinho, nem amparo... Eles 

encontram de bom a liberdade e eles cultivam essa liberdade e a compatibilização 

desse grau de liberdade que eles têm com o mínimo de aprendizado e de 

aculturação é um problema complicado, que a Escola Tia Ciata resolveu, 

encontrou o caminho de solução. Claro que podia, se tivesse prosperado e se 

desenvolvido, teria ainda se aperfeiçoado mais, mas foi uma experiência exitosa, que 

mostrou que é possível, que mostrou que se consegue êxito nessa compatibilização 

e nessa, enfim, aculturação dos meninos de rua, com o grau de liberdade que eles 

têm, mas chamando-os ao aprendizado, usando uma pedagogia evidentemente 

própria, diferente da normal, da comum não é ... Mas então essa experiência é 

valiosíssima, é extraordinária e precisa ser, não só revivida com enfim, restaurada e até 

aperfeiçoada, na repetição de outras experiências. 

Ligia – Agora umas perguntas. Acho que uma pergunta importante, de fazer é que na 

sua gestão nós encaminhamos um projeto pro BNDES, pra construção de uma escola 

nova. Projeto esse que foi aprovado e a escola foi construída em 6 meses. Nós sabemos 

perfeitamente que um projeto pra ser aprovado no BNDES – o senhor é de lá, conhece 

bem o mecanismo lá dentro – dura às vezes um ano, dois anos e não é aprovado. 

Saturnino – É verdade. 

Ligia – E esse projeto foi aprovado em tempo recorde e a escola foi construída e foi 

inaugurada em agosto de 1988, o novo prédio. Por que  o senhor acha que esses trâmite 

foi tão rápido? 
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Saturnino – Olha ... porque o pessoal do BNDES também é uma gente de 

profissionalismo muito dedicado e com muita sensibilidade para o que é 

importante e mais, o BNDES nesse momento estava  inaugurando o “S” do 

“Social” em seu nome, porque até então, o Banco era exclusivamente econômico e 

não se importava com o social, achava que o social viria “por gravidade”, como se 

dizia lá. 

Depois de amadurecimento e discussão chegou-se à conclusão de que o 

desenvolvimento tinha que ter a dimensão econômica e social e o BNDES começou 

a praticar essa segunda dimensão e o grupo profissional dedicado a isso era muito 

sensível e soube avaliar a importância, avaliar corretamente a importância da Tia 

Ciata. Agora, é claro que eu também, eu ainda era funcionário do BNDES, porque não 

estava aposentado. Era funcionário licenciado para exercer o cargo de Prefeito,... , 

Então, tinha conhecimento lá dentro,  mas as equipes do BNDES eram muito preparadas 

e sensíveis a essa nova dimensão que o Banco estava inaugurando e soube avaliar bem a 

importância do projeto. 

Ligia – Era o Carlos Lessa, né, que era o diretor? 

Saturnino – Era o diretor dessa área. 

Ligia – E era uma pessoa sempre ligada ao social. 

Saturnino – Sempre. E depois veio a ser presidente do Banco. Mas nesse momento ele 

era diretor da área social, que tinha sido criada exatamente para desenvolver uma 

primeira experiência, pra convencer o Banco da importância do social. Ele conseguiu e 

o social se consolidou e o “S” então foi acrescentado à sigla. 

Ligia – Bom, mas pra esse projeto chegar ao BNDES, nós organizamos uma visita sua 

aos camarotes do Sambódromo. Visita essa no auge da crise da Prefeitura, com mil 

pressões de todos os lados e o senhor chegou lá na escola. Em vez de entrar pela porta 

que todos os jornalistas estavam, nós abrimos uma outra porta, secundária, que o senhor 

entrou lá com o Eudes, com o Jó Resende e com um ajudante de ordens, que tinha lá um 

militar... O senhor lembra o que aconteceu, ... quando o senhor entrou naquele  corredor 

vazio, que não tinha reporter? 
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Saturnino – Eu me lembro que apareceu um “repórter”, com uma caixa na mão, como se 

fosse uma câmera de televisão e foi logo me entrevistando... como costumam fazer os 

repórteres, pegando a pessoa mais de surpresa, pra, enfim, extrair a sinceridade, a 

verdade da resposta. Me lembro muito bem disso. Eu acho que sou capaz até de lembrar 

da figurinha dele... com microfone ... 

Ligia – Só não lembra da pergunta... 

Saturnino – Só não lembro da pergunta... 

Ligia – A pergunta era ... todos eles perguntavam ... porque pra mim foi surpresa 

também .... eu não sabia que isso ia acontecer. A pergunta : “ –Prefeito ! O senhor vai 

dar a escola nova pra gente? 

Saturnino – Ah! Foi essa a pergunta! 

Ligia – Aí o senhor teve que dar, não teve jeito. Foi totalmente manipulado pela 

emoção. 

Saturnino – É. Isso muitas vezes acontece né, na vida pública, na vida política, a gente é 

envolvido pela emoção e comprometido pela emoção. 

Ligia – Bom, a inauguração da escola... os meninos subindo no palanque... os PM 

tirando os meninos do palanque... e eles disseram que tinham que subir porque a escola 

era deles... o senhor nem preocupado e a sua esposa também, lá em cima do palanque 

não estava nem preocupada com os meninos subindo no palanque, mas a PM estava. 

Saturnino – Mas ... inteiramente compreensível, a PM tem a mania da ordem. E da 

ordem constituída e os meninos queriam era a escola e festejar a escola e a gente... 

nós que estávamos ligados à ideia de uma coisa extraordinária, fora dos padrões 

comuns... A gente queria mesmo é que eles estivessem ali no palanque. O palanque 

enriquecido pela presença deles. Mas pra um PM não é fácil aceitar isso, né, uma 

coisa fora da norma... 

Ligia – Ainda mais um menino com cara de menino de rua e descalço. 

Saturnino – Claro! Pra eles é quase um sinônimo de criminalidade, né, de 

banditismo ...  a gente entende isso. Mas acabou dando tudo certinho. 
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Ligia – E a satisfação de saber que aquela construção... foi feita pelo senhor! Que aquilo 

tudo que os meninos estavam recebendo... 

Saturnino – É. Isso, sem dúvida é um valor extraordinário. Vai na alma, no coração da 

gente. Vale muito, muito! 

Ligia – Com certeza. E uma questão que foi muito questionada,  foi muito dita antes da 

escola ser inaugurada, antes de ser decretada escola... é que aquela escola não podia 

virar escola porque era muito cara. O custo da escola era muito caro, o professor, eram 

15 alunos por sala de aula e aquilo custava muito dinheiro. O que o senhor acha dessa 

questão “custo-benefício”, do projeto? 

Saturnino – É também, digamos assim, falta de uma perspectiva adequada de 

avaliação de custo-benefício. Porque nos padrões normais, o BNDES jamais 

financiaria, porque não tem retorno em forma de geração de lucro, pra ressarcir o 

empréstimo. Quer dizer, é uma avaliação que tem que ser necessariamente 

bastante diferente da avaliação custo-benefício que se faz normalmente para um 

projeto, sob o ponto de vista econômico. Mas é claro que nós entendemos, e o 

Moacyr de Góes, que era o Secretário na época, grande figura, entendemos que o 

benefício compensava sobremaneira os custos, ainda que fosse um custo elevado, 

porque necessariamente tinha que ser um custo elevado para produzir aquele 

benefício, que era muito mais elevado ainda. 

Ligia – E o senhor sabe que, por exemplo, sábado nós ficamos sabendo que um dos 

alunos, muito importante, da escola, que era sempre aliado em tudo que a gente queria, 

né, assim... um sedutor total... todo mundo adorava esse menino, ... professor, aluno, 

inspetor de aluno, todo mundo... semana passada ele foi preso, porque ele é chefe de 

tráfico de drogas e ele não terminou a escola, ele não entrou na Comlurb, ele não entrou 

na Riotur como guia mirim ... Então, assim, eu acho que o custo-benefício estaria por aí, 

né!? Nesse resultado da marginalidade, que hoje nós temos no Brasil. E no Rio de 

Janeiro também, né!? Como é que o senhor vê isso, assim? 

Saturnino – Eu acho que esse tipo de escola, experiência pedagógica, mais do que o 

conhecimento em formação, desenvolve a capacidade de liderança, de iniciativa 

dos meninos e muitas vezes essa iniciativa é desviada para os caminhos que as 

oportunidades da vida lhes fornecem, né. A gente tem que contar com isso, porque 
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isso faz parte da sociedade. O tráfico de drogas faz parte da sociedade. É claro que 

a gente não pode tolerar, tem que combater, tem que cercear de toda forma, mas 

tem que saber que faz parte da sociedade e que muitas lideranças que poderiam 

estar produzindo outros resultados, vão pra esse lado e ... 

Ligia – Em função também de que a escola acabou, né? 

Saturnino -- ...claro, a escola não completou o seu trabalho, né? 

Ligia – Que nós íamos começar a continuidade de 5ª a 8ª série, né Mônica?, completar 

primeiro o ensino fundamental, depois o 2º grau... infelizmente ... por que aconteceu? 

Saturnino – Não sei Ligia, não sei. Olha, não consigo atinar com a razão, não sei, alguns 

comentários envenenadores... O meu sucessor, realmente acabou com muitas coisas que 

eu tinha iniciado, por questões políticas, porque nós estávamos opostos  politicamente... 

Mas ele não é uma pessoa insensível, que não tivesse a capacidade de avaliar a 

importância e os benefícios dessa escola. Deve ter sido envenenado de uma forma ou de 

outra, com informações até falsas, sobre o que ocorria na escola, coisa desse tipo, que 

eu nunca consegui ter informação boa, convincente, não entendi. Até hoje não entendi. 

Ligia – Ele acabou com muita coisa. 

Saturnino – É. Acabou com muita coisa e acabou rapidamente, nos primeiros dias de 

gestão dele. Acabou com os conselhos governo-comunidade, acabou com a Secretaria 

de Desenvolvimento, mas aí, por razões nitidamente políticas, porque a ordem a que o 

pessoal do PDT se submeteu era “Delenda Saturnino”, que era o grande traidor, enfim 

essas coisas da política que a gente vivencia e sabe entender e sabe compreender. Agora, 

aquela escola não era um alvo, assim, de natureza política importante e que devesse ser 

extinta. E a singularidade dela e a expressão dela e o significado dela..., eu acho que o 

Marcelo Alencar tinha categoria para compreender. Deve ter sido envenenado. 

Certamente foi envenenado com informações falsas a respeito do funcionamento da 

escola. 

Ligia – Isso é verdade. Inclusive eu acho que o governo-comunidade era uma coisa 

interessante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com é que funcionava o 

governo-comunidade. 
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Saturnino – Funcionavam .. o seguinte... quizemos implantar um sistema de gestão 

participativa e isso num momento em que também era inteiramente ... era uma novidade 

absoluta no país. Depois, mais tarde, Porto Alegre veio até a desenvolver os 

“Orçamentos Participativos”, mas os nossos “Conselhos governo-comunidade “ 

instituíram mais do que um orçamento participativo, uma gestão participativa, porque 

mensalmente se reuniam em todos os bairros da cidade, a representação do governo – 

todos os chefes dos distritos de educação, dos distritos de saúde, dos distritos de 

limpeza urbana, dos distritos de conservação – quer dizer, os representantes do governo 

municipal se reuniam frente a frente com os representantes das Associações de 

Moradores, daqueles bairros, para discutir o governo, discutir qualquer questão. O 

governo escutar as críticas e procurar corrigi-las ou dar explicações, os moradores a 

darem sugestões, enfim era uma troca de observações, de pontos de vista e críticas 

extremamente interessante e fecunda, sabe! No início, até nos três primeiros meses, 

houve uma dificuldade porque os representantes dos moradores, sem experiência, 

chegaram lá, assim quase que criticando muito duramente, até pra se valorizarem 

perante os seus representados, de que tinham autonomia e tinham coragem, tinham 

iniciativa de criticar, e muitas vezes faziam críticas duras e iam mesmo à ofensa. Isso 

produziu, no meio dos representantes do governo, um mal-estar grande. E houve um 

princípio de recuo, tive que ser firme pra manter, “—não, vocês têm que aguentar e 

ensinar a eles a forma civilizada de convivência e de participação e de crítica, 

inclusive”. Mas no fim de seis meses, oito meses, eles mesmos – os próprios moradores 

– entenderam que o correto na crítica era a crítica civilizada, construtiva e não a crítica 

ofensiva e violenta, né, então, produziram-se as ideias, as sugestões dos investimentos 

que fossem baratos ou baixo-custo, mas de grande significado para a comunidade. A 

correção da gestão , no caso das unidades de saúde ou das escolas ou da Comlurb, enfim 

foi uma experiência fecundíssima, valiosíssima... 

Ligia – Agora, é impressionante como a voz da população acaba não sendo aceita, né? E 

eles, depois, acabam ficando com medo. Como é que eles se sentiram melindrados com 

os cabos eleitorais do Marcelo Alencar ... como eles ficaram com medo, né? 

Ligia – Um desses meninos, alunos, se formou em advogado, pela Cândido Mendes e 

pediu o contato dos meninos, dos alunos, colegas dele, que estão presos. Porque ele 

quer, ele é advogado criminalista, ele quer ir lá ver como estão os meninos, saber o que 

aconteceu. Não sei se ele vai defender, porque não sei se ele tem dinheiro, né, mas... 
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Saturnino – Mas tá interessado e se puder vai defender... 

Ligia – O que seria interessante dizer para os outros prefeitos, os outros secretários de 

educação, que é importante um projeto desse tipo ser implantado em outros locais do 

Brasil, onde a criminalidade ainda não é tão acerbada quanto foi no Rio de Janeiro 

depois dessa época ... especialmente para os professores? 

Saturnino – É. Especialmente para os professores que tenham papel decisivo aí e sabem 

perfeitamente a importância e a prevalência da questão do afeto na formação da criança, 

né, que desenvolve  a capacidade afetiva da criança. E esse tipo de criança, que é 

particularmente carente de afeto, porque expulso de casa né... essa criança que mais vale 

ainda esse investimento em afeto, isso produz o ser humano pleno, afetivo, capaz da 

solidariedade, como esse rapaz demonstrou... Então, as professoras devem também 

sentir um prazer especial em lidar com esse tipo de criança e produzir esse tipo de 

resultado, que não é o normal, o tradicional, enfim o currículo comum. É muito 

importante que elas tenham notícia dessa experiência e tenham enfim uma informação 

capaz de desenvolver nelas o interesse por uma repetição, uma multiplicação, uma 

proliferação dessa experiência, que esse país precisa muito né, pela desigualdade que 

tem, pela quantidade de crianças nesse estado social, então conscientizar, chamar, 

convocar a consciência das professoras para o desenvolvimento desse tipo de interesse e 

de afetividade em relação a esse tipo de criança. 

Ligia – E os políticos? 

Saturnino – Também, claro. O político é um ser também muito ligado na opinião 

pública, sensível à opinião pública. Então, na medida em que nós sejamos capazes de 

desenvolver um movimento de opinião pública favorável à multiplicação desses tipo de 

escola, acho que os políticos vão.... O político é o retrato da sociedade, sabe, e muito 

sensível às correntes fortes de opinião dentro da sociedade. 

Ligia – Tá ótimo. Muito obrigada, foi um prazer enorme... 

Saturnino – Eu que agradeço... 

 

                                                 finis 

 
 



- 10 - 
 

 

 

Entrevista da Ana Jensen 

 

Ana – A gente ainda precisa avançar mais, né! 

Ligia – Você, a educação que a gente sempre sonhou, desde aquela época que era uma 

escola pública universal e de qualidade, e que não excluísse ninguém, nenhum jovem, 

ou criança ou jovem, desde a infância... Ainda falta um pouco pra gente avançar nisso. 

Ana – Eu acho que falta vontade, falta a aplicação. Falando da minha área de 

planejamento, falta planejamento. Você pode fazer, tem que definir prioridades, 

caminhar da forma, com os recursos que tem, acoplando sempre o orçamento 

como um instrumento de planejamento e acho que vamos ter que caminhar mais. 

Ana – Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que foi uma experiência tão 

importante, a da Tia Ciata, que eu talvez esteja errada: na minha vida foi 

importante, como eu disse, mas foi a partir dessas experiências que se discutiu o 

Estatuto para a infância e adolescência, que se perdeu essa visão de que essa 

criança que estava na rua era bandido, que não tinha salvação. 

Ana – Eu acho que isso ainda não tá totalmente..., vamos dizer..., superado. 

Ligia – Não está superado o preconceito. 

Ana – Mas avançamos muito. E a Tia Ciata, eu sempre que passo ali, naquela escola, eu 

sinto uma pena muito grande desse projeto não estar ainda ali, porque ainda tem 

crianças na rua que precisam desse projeto. 

Ligia – E a escola não recebe. 

Ana – E a escola não recebe... 

Ligia – E esse discurso... 

Ana – porque não sabe lidar com essa criança, né, ainda. 
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Ligia – E aí, também, uma coisa importante que você falou, que a escola democrática, 

que aceite todo mundo, que seja universal, mas não seja igualitária. 

Ana – Trate os desiguais de forma desigual. Não é possível tratar o desigual de forma 

igual. 

Ligia – Exatamente. Se fala muito da escola igualitária, então o rico tem que ter escola 

igualitária ao pobre, sim, mas não igual em conteúdo. 

Ana – É, porque não é possível tratar o desigual duma maneira igual, até para que 

ele possa no momento, para ele ser incluído nesse primeiro momento ele tem que 

ser tratado de forma desigual. Por isso ele tem que ser trazido para o processo no 

qual você vai caminhar depois para uma escola universal e democrática. 

Ligia – É. Eu estava falando com você, antes da gravação começar, do que nós fizemos 

hoje. Entrevistamos alguns meninos que se tornaram adultos. Eles começaram na escola 

como garis mirins, um outro que se tornou advogado, formado pela Cândido Mendes, 

quer dizer, uma escola de direito boa, outro já é gerente, sub-gerente da Comlurb e outro 

é diretor de sindicato. Eu acho que nós pegamos 50 garis mirins. A gente tem 8, hoje, 

trabalhando, fora 2 que eu descobri que morreram, ainda gari morreram no processo, 

sabe-se lá porque. Então é um número bom, você não acha? Estatisticamente? Você que 

faz planejamento? Dos cinquenta meninos, a gente saber que dez ficaram como garis 

adultos? 

Ana – Claro que é!                                

Ligia – Não houve um sucesso? 

Ana – Mostra que houve um sucesso, né! E que se isso tivesse sido ampliado em 

escala, você teria essa escala e esse sucesso dez vezes mais. 

Ligia – Não teria... Não teria tanto bandido? 

Ana – É... Eu não sei se é exatamente isso, não teria tanto bandido, mas eu acho 

que o importante é você poder oferecer a possibilidade daquele menino não ser 

bandido. Isso é que é fundamental. Se ele vai ser bandido por uma escolha, na 

frente, é..., aí é diferente. Mas quando o poder público não oferece a ele a 
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possibilidade de não ser bandido, ele será bandido por falta de opção. Aí é que é o 

nosso erro, como pessoas responsáveis por políticas públicas, né?! 

Ligia – Sabendo que a escola terminou em 89 e que houve em aumento... um aumento 

exponencial do número de mortes de menores de rua, o Brasil, em 91, foi inclusive 

denunciado pela Anistia Internacional, se lembra disso né?, no governo Collor né?! 

Então, de certa forma, muitos ... muitos dos meninos foram assassinados nessa ocasião. 

E a gente se pergunta, como você acabou de dizer... se o governo, se o Estado tivesse 

oferecido oportunidades, será que a gente precisaria ir à Anistia Internacional e fazer 

essas coisas todas... De novo, agora está começando tudo de novo, porque a gente vê 

que os órgãos estão fazendo é de novo a repressão, não a educação. 

Ana – É. Eu não tenho medo de afirmar, que se tivesse continuado, ampliado... a gente... 

seria diferente a realidade hoje. Talvez a gente tenha agora uma boa oportunidade de 

voltar a discutir e implantar políticas, quando você tem uma proposta de... nesse 

primeiro momento, de pacificação territorial, nas favelas do Rio de Janeiro. Mas se não 

tiver a proposta das outras políticas públicas, especialmente Educação... 

Ligia – Não vai adiantar nada pacificar. 

Ana – Não vai adiantar né!. Acho que todas as autoridades que hoje estão no governo do 

Estado e na Prefeitura do Rio, sabem disso. Então é um momento importante de 

rediscutir essa questão e como pode ser feito. 

Ligia – Certo. Obrigada Ana. 

                                                                       finis 
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Entrevista de Paulo Carrano 

(fitas de 0001MB00 até 0006U903, inclusive. Gravado em 29/05/2014, às 13:46h) 

 

Ligia – Bom dia Carrano! Queria que você se apresentasse e dissesse o que você está 

fazendo hoje aqui na UFF e contasse a sua experiência como assessor do Moacyr de 

Góes, secretário de educação no governo Saturnino Braga e o que você lembra que 

aconteceu na Tia Ciata – repercussões dentro do projeto, dentro do esquema da estrutura 

da Secretaria de Educação – na época. 

Carrano – Isso é mexer com o baú da memória. Bom, hoje eu sou professor da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-

graduação em Educação e tenho orientado teses, dissertações, monografias na área de 

juventude – jovens e juventude e a relação com o espaço e a cidade, e num 

enquadramento muito forte com jovens de espaços populares, tanto urbanos quanto 

rurais, e uma história de cerca de 14 para 15 anos com a cultura do Jongo. Então essa éa 

minha posição hoje, de pesquisador e professor, na Faculdade de Educação. 

Carrano – Bom, eu cheguei a trabalhar com o Moacyr de Góes em 2 momentos – acho 

que vale a pena contar um pouco essa história –, eu fui aluno da UFRJ, de curso de 

Educação Física e, recém-formado fui trabalhar num programa de extensão da UFRJ, na 

SR5 (Subprefeitura de Extensão), que naquele momento era dirigida por Horácio 

Macedo, era o reitor, e acho que essa história vale a pena contar, porque tem a ver com a 

minha socialização política. Eu fui um felizardo de ter encontrado pessoas como o 

Professor Horácio e o Professor Moacyr de Góes, e já na UFRJ, como recém-formado e 

por eu já ter uma história com a Favela da Maré – a minha mãe quando veio do 

Nordeste foi morar na Maré, minha avó morou na Maré durante toda a vida, depois da 

década de 50 e, tinha parentes lá na Favela da Maré –, então, quando foi se instituir o 

projeto “Vamos entrar nessa Maré”, com o Moacyr já na superintendência e  a gente se 

aproximou muito. Eu fui, de certa maneira, um precursor dessa entrada, por conhecer 

também o território, por conhecer as pessoas, meu vínculo com o Moacyr começa aí. 
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Carrano – Em 87, eu passo para a Rede Municipal como professor e fui trabalhar em 

Santa Cruz e nesse meio tempo Moacyr foi convidado por Saturnino Braga pra assumir 

a Secretaria de Educação. Então, não fui de primeira, trabalhar com o Moacyr, mas com 

a equipe dele. Mas logo em seguida eu fui chamado para trabalhar com o Moacyr de 

Góes... 

Ligia – Você tinha quantos anos? 

Carrano – Olha, eu tinha 23 para 24 anos. Muito jovem e então, com essa dupla entrada 

junto com o Moacyr e na Maré né!, ...eu vou falar disso porque se eu for começar a falar 

da Secretaria eu vou esquecer um pouco a questão da Maré. Tem uma história com o 

Moacyr que é muito interessante. Fomos a uma reunião muito interessante na Favela da 

Maré pra discutir a entrada do projeto da universidade lá. E fomos a uma reunião na 

Associação de Moradores e tava todo mundo empolgado. O professor Horácio Macedo 

falava muito, porque tem um campus universitário no Amazonas ..., e se nós temos aqui 

uma realidade tão candente, uma dívida social acumulada que a Universidade precisa 

saldar, vamos fazer o trabalho na Maré e foi uma empolgação geral, todos queriam fazer 

esse trabalho em conjunto, o Moacyr estava lá também e um senhor, pescador, Seu 

Pedro, ficou quieto toda a reunião, no final ele perguntou:  

Seu Pedro – Senhor reitor, se vocês estão chegando aqui eu queria saber como é que  

vocês estão chegando aqui. Se a Universidade vai fazer como sempre fez. 

Reitor – Como a Universidade sempre fez? 

Seu Pedro – O Hospital Universitário vem aqui, pega o xixi das crianças, pega o cocô 

das crianças, leva pra examinar e nem o cocô devolve. 

Carrano – Esssa frase, “nem o cocô devolve”, ecoa até hoje toda vez que nós avançamos 

para um diálogo em comunidades populares, eu fico falando – gente, pelo menos o cocô 

a gente tem que devolver, né!? E o Moacyr, é, acho que muito provocado por isso, ele 

falou: 

Moacyr – Esse trabalho tem que ser uma rua de mão dupla, e tem que devolver alguma 

coisa, e tem que escutar e tem que ter um projeto iluminista pra Maré. 

Carrano – Então, essa coisa marcou muito, já na ação da UFRJ. 
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Carrano – Bom, indo pra Secretaria, eu fui, na época eu era militante do partido 

comunista brasileiro, e então tive uma dupla ... assim ... escolha do Moacyr, né!? 

Uma que não dependia muito dele, que era a necessidade de compor ou recompor a 

Frente Rio, que era uma frente política, junto com o Saturnino Braga, que ... a 

impressão que eu tinha, era que o Moacyr era o maior zelador dessa Frente. Talvez 

até mais do que o próprio Prefeito. Ele era muito fiel à ideia da Frente Rio como 

uma frente democrática, que iria construir, não só no âmbito municipal, mas 

talvez, construir no próprio Brasil, a pós-ditadura... Nós estamos em 88, né!?, todo 

o debate da constituinte e o Moacyr zelava muito pela Frente Rio. 

Carrano – Então, vagou alguém da Frente Rio, do PCB, e começou um debate interno 

dentro do partido, quem iria substituir essa figura do PCB. Isso tudo, eu era militante de 

base. Então, militante de base não participa dessa conversa da direção. Eu fui avisado 

que o Moacyr recebeu 2 nomes, de 2 grupos dentro do partido. E que, um grupo 

defendia o meu nome e outro grupo defendia outro nome e o Moacyr escolheu o meu 

nome. Isso criou muito ciúme dentro do próprio partido e eu atribuo também essa 

escolha a essa ideia que nós criamos na Superintendência de Extensão, na Maré, e 

agora, recuperando a memória, provocado por você, Ligia, eu vejo algo que talvez tenha 

sido uma tônica na relação do Moacyr comigo: uma aposta na juventude. Eu era o mais 

novo do grupo, como assistente do Moacyr, na verdade eu era não um Assessor, do 

ponto de vista hierárquico eu era um Assistente, mas não havia, no dia a dia, diferença 

em relação a isso. Eu participava de todas as reuniões com a assessoria de primeiro 

nível dele. E ele, creio que via em mim uma promessa de juventude, eu sentia isso 

no dia a dia, eu um pouco como grilo falante das questões populares – o que o povo 

tá pensando, o que é que um morador da favela diria sobre isso, o que é que aquela 

pessoa que mora na zona oeste falaria ou na Maré, .... pergunta ao Carrano. E era 

uma responsabilidade e eu não tinha nenhuma. 

Ligia – Passou a ser representante total do povo unido jamais será vencido. 

Carrano – Talvez fosse, talvez por contraste. Era engraçado isso. 

Ligia – Mas é óbvio porque todo mundo era classe média. 

Carrano – É. Classe média. 

Ligia – Então, o pobre mesmo acabava não recebendo nem o cocô de volta. 
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Carrano – Essas frases marcam a gente né!? Até hoje eu falo isso e ... sabedoria dele 

né!? Nâo sei se ele falou isso pra todo mundo, tudo quanto é político. Marcou a gente. 

Ligia – Mas você estava falando que você era grilo falante, representante da sociedade, 

da classe mais pobre, mais desfavorecida. 

Carrano – Pois é. Eu sentia essa busca do Moacyr, de me consultar não pra assuntos 

técnicos, necessariamente, mas pra me perguntar, talvez, o que uma pessoa mais simples 

pensaria. Eu vejo isso por contraste. Além de eu ser o mais jovem da equipe, eu tinha 

uma origem popular demarcada. É, então, isso também é da sensibilidade do Moacyr. 

Moacyr tinha uma sensibilidade muito grande de escutar. Ele era capaz de ficar uma 

reunião inteira calado e as pessoas debatendo e cada um com a sua verdade, o seu 

caminho mais correto e ele tentar tirar uma média das posições e sempre buscando o 

equilíbrio pra que uma posição mais radicalizada não prevalecesse. Isso como coerência 

à Frente que estava colocada ali, uma frente política bastante heterogênea. Na época, 

falar de esquerda significava falar de nuances diferenciadas, mas havia a ideia de Frente 

de Esquerda e sempre o Moacyr ponderava que não se devia, não se deveria “virar a 

mesa” sem ter o que colocar em cima. Então, quando alguém queria, olha!, isso aqui!, 

vamos pegar outro rumo!, ele falava “—mas o que você vai botar no lugar?” Então, se 

não tem o que colocar no lugar, em cima da mesa, você não “vira a mesa”. E essa 

ponderação, essa temperança do Moacyr foi sempre muito marcante na minha formação 

e no convívio. 

Ligia – Mas e aí, e a Tia Ciata nesse meio todo, a gente chegou lá como um Projeto, mal 

visto, herança do brisolismo Darcy Ribeiro. Como é que era isso dentro da Assessoria, 

como isso era discutido lá dentro do esquema da Secretaria? 

Carrano – Olha, a Tia Ciata, era um projeto que, para mim pessoalmente né!?, eu 

tinha um carinho muito grande, né!?, por conta de um diálogo que eu fazia. A Tia 

Ciata , pra mim, fazia coro com uma ideia que vinha da minha dissertação de 

mestrado, à época. É sobre crianças que trabalhavam e estudavam na Vila da 

Maré, com lazer comunitário, e de lá surgiu uma ideia de fazer uma dissertação de 

mestrado que era, na época, me preocupava muito o lazer comunitário, ou seja, 

como crianças que trabalham e estudam podem encontrar tempo pra ser criança. 

Essa ideia que nós temos de crianças liberadas para brincadeiras, pra o lúdico, pra 

ludicidade...  
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E lá na Maré também, essa história é interessante, um menino deu o título da 

minha dissertação. Ele sempre passava com o carrinho, carregando lavagem pros 

porcos, que ele levava pro chiqueiro. E ele dizia “—coloca o meu nome aí, no 

futebol, coloca o meu nome aí no basquetebol”, e ele nunca ficava pra jogar. Aí um 

dia eu perguntei, junto com o monitor que dava a Oficina “—por que você não 

pára, se sempre diz que vai jogar mas não volta?” Ele disse “—não, é que tenho 

que dar comida pros porco e aí depois tem que estudar, aí tem que cuidar dos meus 

irmãos, nunca dá tempo, mas um dia, se der tempo a gente brinca. Essa frase ficou, 

me ecoou e eu percebi o projeto de dissertação com essa ideia. E foi o título da 

dissertação “Se der tempo a gente brinca”. 

Carrano – Então, quando eu cheguei no  Tia Ciata era uma novidade pra mim. Eu não 

fui chamado , em nenhum momento, pra discutir Tia Ciata, não participei de nenhuma 

reunião da Tia Ciata, porque não era o escopo da minha função. Mas toda vez que se 

falava em Tia Ciata, eu dava palpite, mesmo sem conhecer a Tia Ciata, porque eu fui lá 

duas vezes somente. Eu achava muito boa aquela ideia de uma escola que pudesse  

conciliar o tempo entrecortado, o tempo difícil, a outra temporalidade de crianças 

e jovens que não foram formatados pra aquela escola de tempo universal, né!? 

Essa experiência da Tia Ciata e talvez fosse até um imaginário meu,  

era de que a escola poderia ser algo múltiplo, que não pudesse apenas receber um 

tipo de criança, um tipo de jovem.. 

., e eu, de certa maneira, utilizei a ideia da Tia Ciata como um experimento, mesmo 

sem conhecer, por um Projeto que eu desenvolvi, que era o Esporte Clube Escolar. 

Era um projeto que eu comecei a experimentar com todo o apoio do Moacyr, ali no 5º 

DEC, na UFRJ, utilizando a sede campestre. 

Carrano – Eu falava sobre o uso que eu dava ao Tia Ciata, do ponto de vista de defender 

o Esporte Clube Escolar, como uma alternativa de tempo, educativo, pra escola pública. 

No contra-turno da escola, nós oferecíamos o Esporte Clube Escolar e depois esse 

projeto ganhou corpo, em 92, com outra gestão, eu voltei pra trabalhar na 

Secretaria e o projeto ampliou pra além do esporte, pra arte, pra cultura, pra 

passeios, pra literatura, pra música. 
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 Naquele momento o Moacyr aceitou muito a experiência do Esporte Clube 

Escolar, no mesmo espectro de inovação e experimentação da Tia Ciata.. Então 

eram projetos distintos, em regiões diferentes, mas tinha uma, um campo de 

atuação em torno do experimento. A escola pública, ela tem que ser democrática, 

ela tem que ser de qualidade e ela pode ser diversa. Acho que era essa a ideia que 

tava sendo praticada ali e Moacyr identificou também no Esporte Clube Escolar o 

mesmo campo de experimentação da diversidade que o Tia Ciata tinha. 

Carrano – Além disso, eu recordo, o Moacyr falava, uma figura que ele usava, do 

renascimento da área do camelódromo, que foi o que o Tia Ciata representou. Ele 

falava sobre isso, o camelódromo era sempre associado como um espaço que estava 

sendo degradado, sobre um lugar de memória. O Moacyr é historiador. Então, ele 

sempre dizia que o Tia Ciata restitui ao espaço o seu cunho cultural, que tinha 

muito a ver com a história do Rio de Janeiro, né!? A pequena África, a Tia Ciata e 

essa era uma ideia muito cara a um historiador, de saber de reconhecer que havia 

um espaço da cidade, importante, mas não pra toda a cidade, só para os espoliados 

e excluídos ... e o Tia Ciata era uma escola especial para os destituídos. Então tinha 

um simbolismo muito grande, saber que aquele lugar que serviu de reunião 

cultural, reunião religiosa, reunião de segregação contra a segregação da 

cidade...foi o lugar que serviu. 

Carrano – Então, só pra tentar fechar essa ideia ... A ideia do Moacyr ... por algumas 

vezes ele se referia ao Tia Ciata como uma retomada, uma recuperação de um lugar 

muito caro à cidade, à história popular do Rio de Janeiro, ou seja, construir a Tia Ciata 

num lugar que foi ponto de encontro, de reunião de pobres, de negros da cidade do Rio 

de Janeiro, era retomar um espaço que se degradou. E o camelódromo era uma 

expressão dessa degradação. 

Ligia – Agora, uma coisa que eu  achei, quer dizer, conversando com o Moacyr, né!?, 

primeiro ... a primeira conversa que nós tivemos, como você bem disse, ele escutou 

todos os assessores, escutou todas as nossas falas e no fim ele falou “—Mas como vocês 

disseram que isso é um problema? Essa escola é a solução!”  E a minha sensação ao 

ele dizer isso, foi de que ele estava vendo que “com pé descalço se aprende a ler”. 

Porque era uma escola que não tinha uniforme escolar, o menino não precisava 

andar, eles pediam muito o uniforme escolar pra poder andar de ônibus de graça. 
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Mas tinha, não era obrigatório. O menino entrava descalço ... lá como ele viesse da 

rua e eu achei que o Moacyr de Góes sentiu aquilo no coração dele como se fosse um 

retorno de um projeto que ele desenvolveu anos atrás, no nordeste, antes da ditadura. O 

que você acha disso? 

Carrano – Eu nunca conversei com o Moacyr a ponto, procurar a história, ... não me 

recordo de ele ter falado diretamente que a experiência do Tia Ciata era algo parecido 

com “de pé no chão também se aprende a ler”. Mas, falando agora, eu vejo muito 

sentido nisso, porque toda vez que o Moacyr se referia ao projeto, à experiência, né!?, 

“Pé no chão também se aprende a ler”, ele colocava um acento muito grande no 

relacionamento e no compromisso, na ideia de que a educação é prédio, pode ser, é 

material didático, também é, são instrumentos pedagógicos também sim, são 

princípios pedagógicos claro, mas fundamentalmente é entrega, compromisso e 

cuidado com a relação. Era isso que o Moacyr falava. E a experiência do “pé no 

chão...” mostrou que mesmo debaixo de casa de sabe ou de barracas improvisadas, 

se o professor tem compromisso, se o professor se entrega à relação e à utopia de 

uma educação democrática pro povo tá se fazendo, isso é que importa. Sem 

descurar, sem descuidar da infraestrutura. Tanto é que a Tia Ciata foi inaugurada com 

uma estrutura muito boa, com uma estrutura de alta qualidade pra época, num lugar 

privilegiado da cidade. 

Carrano – E de fato algumas pessoas criticaram, né!?, quer dizer, porque de certa 

maneira a Tia Ciata mantinha na região, crianças e jovens que deveriam ser 

afastadas. Então, eu percebo que, fazendo essa recuperação na memória, de certa 

maneira a crítica que a Tia Ciata recebia à época, era algo parecido com a crítica que as 

organizações sociais dos que trabalham com crianças de rua hoje recebem. É, de que, 

de certa maneira, elas estariam criando o estímulo pra que essas crianças, esses 

jovens, permanecessem na rua. Então é uma aposta na institucionalização. A Tia Ciata 

apostava na Instituição e não na institucionalização. Acho que essa era um pouco a ideia 

que o Moacyr acalentava. 

Ligia – Interessante. 

Ana Jensen – Você ficou com o Moacyr até quando? 
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Carrano – Foi todo o ano de 88. Porque Moacyr saiu em janeiro de 89... Eu entrei em 

fevereiro de 88 e ele já estava lá, no comecinho e foi um ano muito intenso. Toda vez 

que eu lembro desse ano, parecem 2, 3 anos, ou até mais, pela intensidade que foi, né!?. 

O Moacyr dizia que eu era linha de frente. Então, linha de frente de ir pra escola quando 

tinha algum debate pra fazer..., de acompanhar Jó  Resende no “Governo-Comunidade”, 

de ir à Maré, por exemplo, algumas vezes eu fui à Maré, pra tentar resolver conflitos 

que tinham, relacionados com a violência na escola, de roubo que a escola estava 

sofrendo e algumas histórias relacionadas a isso. Ele falava, “—Vai lá Carrano! Vai lá 

que você é o homem da Maré, você é o homem da linha de frente. E eu não achava isso 

ruim, eu não achava isso algo depreciativo, eu achava que ele identificava em mim 

alguém que poderia, de certa maneira, usar a linguagem, né!?, usar a linguagem popular, 

pela proximidade que eu tinha com essa história. 

Ligia – Identificação mesmo. 

Carrano – É. Identificação. E ... uma das vezes mais emocionantes pra mim, foi uma 

conversa que teve na Maré, um roubo que tava tendo no CIEP, frequentemente estava 

sendo roubado, roubado, roubado e eu fui pra lá com a assessora da Secretaria de enfim, 

que era algo muito interessante, e ela era uma assessora de um grupo, uma assessora 

herdada, na verdade, que o Moacyr manteve. Esse era um outro ponto de divergência lá 

dentro da equipe, que o Moacyr manteve algumas pessoas do grupo do governo anterior, 

na sua generosidade e algumas pessoas achavam que era ingenuidade manter pessoas da 

oposição dentro da própria estrutura do governo e ... , mas não, o Moacyr apostava que 

retirar todos os assessores do governo anterior significaria desmontar a 

institucionalidade, então o Moacyr manteve algumas pessoas e eu fui com essa colega 

prum debate e lá se expressou uma visão, uma diferença de visão. A colega dizia que a 

única maneira de superar o roubo lá seria fazer um acordo com os traficantes... e eu 

falava “–olha , acho que não é por aí”. Foi um debate muito interessante e a líder da 

Associação de Moradores falou uma coisa muito interessante. Tô contando a história 

pra mostrar que havia uma tensão, uma tensão dentro da Assessoria do Moacyr. Essa 

líder da Associação perguntou a essa Assessora que era do grupo do governo anterior, 

onde ela morava. “—Eu moro na zona sul”, disse o bairro e ela falou “—Quando tem 

um roubo na sua rua a senhora chama o ladrão, o traficante ou chama a polícia?” Aí ela 

ficou sem graça e falou “—não, eu chamo a polícia, mas é diferente”. Aí a líder da 

Associação falou “—esse é o problema, é diferente. Nós aqui, queremos transformar a 
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Maré num bairro popular”. E hoje a Maré é bairro, né!? Na época a Maré não era um 

bairro, era uma favela. E a ideia de bairro popular começa a ser acalentada, acarinhada 

pelos moradores. E ela defendeu e foi aplaudidíssima pelos moradores, dizendo que 

não. Queria que a polícia fosse lá, mesmo que fosse uma polícia ruim, a polícia militar 

não era a que se queria , mas era a polícia militar para a cidade toda. Então, enquanto 

não tivesse outra polícia, que fosse a mesma polícia que atende a zona sul que deveria 

atender a Maré. Mas ela queria deixar claro que, “da porta da escola pra fora”, porque ... 

a líder falou isso, a líder comunitária, “a escola é lugar para professor e aluno, não é 

lugar pra polícia”. E pra mim isso é um demarcador muito grande, porque a lógica que 

tava colocada ali, da assessora é uma lógica de continuidade de uma certa relação 

promíscua com o banditismo. Ou seja, talvez a única maneira de garantir a segurança 

das escolas fosse fazer acordos com o tráfico e isso o Moacyr rompeu com isso. O 

Moacyr não admitia isso , porque era a continuidade de uma situação antidemocrática, 

ante-institucional, uma tensão muito forte e nesse dia ficou bastante claro um diferença 

de orientação ali e eu tava com essa clareza. 

Ligia – Você tá falando isso, a memória vai puxando né!?, ... e eu me lembro o  dia em 

que se implantou a “escola-comunidade”, que todas as diretoras tinham que ser eleitas, 

né!?  e a Tia Ciata não fugiu a isso. A gente fez uma campanha, não sei o quê, e aí eu fui 

eleita. No dia da posse das diretoras, eram mil e tantas escolas e tantas diretoras e vice-

diretoras no Teatro João Caetano. E aquilo estava lotado, não sei se você tava lá nesse 

dia... 

Carrano -- Tava. 

Ligia --  E o discurso dele foi emocionante porque ele dizia que a escola tinha que tá 

aberta pro aluno, aberta pra comunidade..., não sei se você se lembra... 

Carrano – Exatamente. Aberta pra comunidade e que era muito polêmico né!?, essa 

ideia da abertura. 

Ligia – Pois é. Aí, logo depois, passou a inauguração da Tia Ciata, que foi em agosto, aí 

logo depois veio aquela greve geral do Município, se lembra que foi uma greve armada, 

obviamente, né!?, politicamente armada ... Só que a gente conseguiu um comando de 

greve..., do SEPE, autorização de funcionamento e não como aula, mas como oficina. 

Então tinham alguns professores que não saíram em greve. Poucos, mas ficaram lá, 
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continuando a alfabetizar os meninos, aí fazia a oficina disso, daquilo e daquilo outro. 

Aquilo parece que gerou um ódio maior ainda neste grupo da Secretaria de Educação, 

da antiga, que permaneceu, e que voltou com a entrada do novo prefeito né!?, o Marcelo 

Alencar. Inclusive nós conseguimos doação, porque os fornecedores de merenda 

disseram “—Não, nós não queremos doar merenda pra essa escola. Então, até a doação 

da merenda a gente ganhou, a Prefeitura não teve que pagar merenda pra escola durante 

esse período. 

Ligia – Então é interessante..., queria que você pensasse assim, foram 4 meses de greve 

e você continuou trabalhando, mas estava praticamente tudo parado, né!?, tudo 

sequestrado, os alunos e tudo ... E, como é que você viu o fato da Tia Ciata continuar 

funcionando lá dentro? Você soube de alguma coisa? 

Carrano – Não recordo. De fato, nesse período, toda a ... a Tia Ciata era uma escola  e 

haviam mil escolas, né!?, então era essa a situação, foi uma greve muito forte, foi uma 

greve que pegou carona no sequestro do Estado, quer dizer, havia um bloqueio do 

repasse do Salário-educação, do governo federal, havia um bloqueio das OTN, 

Obrigações do Tesouro Nacional, que o governo não repassava, havia um bloqueio que 

não repassava o Salário-educação, então.... houve a enchente, houve a tragédia de 

começo de 88, onde eu de novo fui pra linha de frente também, nós organizamos um 

trabalho de recreação nas escolas, naquela época, com muitas escolas, no começo, e 

essas ocupações nas escolas duraram cerca de 3 a 4 meses e isso se tornou cotidiano. 

Em seguida veio a greve. O que eu sinto, na época, conversando com o Moacyr era uma 

certa ..., um sentimento dele de que ele não merecia aquilo. E nós tínhamos essa 

percepção também. 

Carrano – Um sentimento de que, de todos na equipe, né!?, que havia um erro político. 

A greve é um direito e isso é incontestável. A situação do professor tá sempre 

demandando essa luta. Mas havia a percepção de que estava-se fazendo uma má análise 

de conjuntura, do ponto de vista de não compreender a situação global, ou seja, do 

bloqueio que tava se dando, tanto do governo estadual e a calamidade das enchentes. 

Então, nesse sentido, a greve, ela interrompeu um projeto que estava em curso, de 

democratização da escola, com o direito de fazer a greve, com o Sindicato, mas eu 

sentia que o Moacyr estava com um nível de frustração alto em relação à interrupção do 

projeto de educação, melhor educação, educação mais democrática, né!? E com o fim 
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do ano chegando, com a mudança de gestão, e logo em seguida o Saturnino decretando 

a falência do Município como um ato político desesperado de chamar a atenção da 

sociedade brasileira...A falência do Rio de Janeiro falido como um erro administrativo, 

mas na verdade ele foi uma tomada consciente de decisão política de chamar a atenção 

da sociedade brasileira de que havia uma ação terrorista em curso, que era promovida 

pelo governo federal e pelo governo estadual, de sufocar o Município do Rio de Janeiro, 

talvez pra inibir possíveis candidaturas, né!? , a figura do Saturnino devia ser usada pra 

o próprio governo do Estado... enfim, havia um jogo político ali e a greve, legítima, mas 

corporativa, nesse sentido. Nós passamos durante todo o tempo respeitando a greve e 

Moacyr o tempo todo com o gabinete aberto pra dialogar e também com a função 

educativa de muita paciência, de tentar apresentar os argumentos desse quadro político 

que nem todos tavam conseguindo ver. 

Mônica – A minha pergunta é um pouco mais de sentimento, porque você estava lá na 

Secretaria, você tinha boa impressão do projeto, enfim tinha algumas ideias. Mas no dia 

em que você foi à inauguração, você esteve em contato com professores, com os 

meninos, com a Escola, e aí eu queria saber como é que foi esse sentimento anterior do 

projeto, na Secretaria, com esse estar lá dentro, estar convivendo lá dentro, que você 

sentiu, o que você realizou ou não realizou... 

Carrano – Olha, a minha vontade foi pedir pra trabalhar lá. Eu cheguei a comentar com 

o Moacyr que eu tinha vontade de trabalhar lá. 

Ligia – Foi uma pena. Porque a pior coisa da Tia Ciata foi fechar. Pra mim a coisa mais 

difícil da Tia Ciata foi conviver com ....................................... . A gente tinha que todo o 

tempo, eu me lembro você, Mônica, indo lá no SEPE, no Sindicato, pedir autorização, 

acho que você e Cyntia que foram, pra funcionamento da escola... 

Mônica – Durante a greve. 

Ligia -- ... durante a greve, se lembra disso, né!? 

Mônica – Lembro. 

Ligia – Então a gente tava o tempo todo correndo de um lado pro outro, pra conseguir 

apoio político, ou respaldo, ou matéria, o que fosse né!?     .............................. na porta, 

mas pra mim essa era a parte pior e mais difícil. 
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Carrano – É. 

Ligia – Porque lidar com os meninos era a coisa mais maravilhosa que tinha. Ah! Com 

os professores também nem sempre era bom. 

Martha – Você soube alguma coisa, quando acabou a escola, você  soube alguma coisa? 

Carrano – Não, não soube, eu não tava... 

Martha – Aí você já não... 

Carrano – É. 

Martha – Como é que foi a tua história depois? Você saiu e como é que você veio parar 

na UFF? 

Carrano – Eu, com o fim do governo Saturnino, do Moacyr, eu volto pra UFRJ, que eu 

tinha uma matrícula de servidor lá e retomei o projeto de extensão universitária, com a 

Maré, nós criamos um outro projeto, já um outro momento, né!?, político, onde não 

tinha o Horácio Macedo e o Moacyr, pra gente, com aquele apoio político, mas houve... 

Ligia – Não, realmente olha eu vou te dizer, toda hora eu fico arrepiada quando lembro 

dessas coisas. 

Carrano – Que eu saí, eu tava muito empolgado com as aulas em Santa Cruz, né!?. 

Então a vida é meio esquisita, porque, eu tô sempre caindo pra cima, essa coisa do 

trabalho, a gente tá fazendo uma coisa, aparece uma coisa, uma oportunidade, dá uma 

sensação de que você tá quebrando a trajetória, né!? 

Carrano – Então, eu tava muito animado, quando um dia o Moacyr me chamou, pra ir 

no gabinete, eu fiquei assustado, ... e a minha primeira vontade era dizer não né!?, 

porque era tudo muito esquisito, então tem uma história engraçada, de que eu, minha 

referência era o Moacyr, então, eu ficava o tempo todo do lado dele, nas reuniões e tal e 

aí um dia a Laíza veio falar comigo, que era a assessora mais direta dele assim, falar 

“Carrano, fica aqui na minha sala porque tem reuniões que o Moacyr tem que participar 

sozinho e você tá sempre do lado dele... Eu fazia por insegurança, porque eu me sentia 

muito confortável do lado dele. Ele nunca foi capaz de dizer “olha...”, ou nunca pediu 

pra eu sair da sala, em situação nenhuma. O Moacyr era a minha referência o meu 

conforto, né!? Inclusive, quando eu fui para a Secretaria o próprio partido me avisou 
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que eu iria pra um ninho de cobras e que eu tinha que tomar cuidado com certas pessoas 

que eram anticomunistas. E exatamente se tornaram meus melhores amigos. Então, essa 

de que eu tava num lugar inicialmente inóspito, mas com o conforto de estar ao lado de 

uma pessoa generosa como o  Moacyr. Depois foi se generalizando, encontrei na equipe 

ali muitas pessoas amigas e isso foi importante para a minha formação política. E como 

pessoa também. 

Ligia – Agora deixa eu te fazer uma pergunta que você pode achar que não tem nada a 

ver mas tem. Você sabe que, simbolicamente, o prédio foi destruído, né!? Foram 

construídas duas escolas, pelo governo Cesar Maia, depois de passados 6 anos do 

financiamento do BNDES, porque ele sabia que teria que devolver o dinheiro e 

simbolicamente o prédio foi destruído. Criaram duas escolas públicas normais, uma 

continua com o nome de Tia Ciata e a outra é Dinah Silveira de Queiroz. 

Carrano – Isso foi em que ano? 

Ligia – Sei lá, eu não sei o ano. 

Carrano – Eu sei que tem uma referência punk na minha cabeça, o massacre da 

Candelária, que foi em  93, eu tava na Secretaria novamente, com a Regina de Assis... e 

eu sei que a Tia Ciata foi convocada, foi lembrada, por conta da emergência. 

Ligia – É. Só que a Tia Ciata, naquela época eu trabalhava na  ........................ , aí eu 

estive lá na Regina de Assis, ela demorou um mês pra me atender. E eu não fui sozinha, 

fui com o Carlos Lessa, que era o diretor financeiro do BNDES e com mais alguém do 

projeto do Joãozinho Trinta. Ah! O Joãozinho foi também. A ideia era de que a gente 

usasse o espaço da Tia Ciata para a parte de escolaridade do projeto, que a gente tinha 

um galpão enorme na praça Mauá e queria fazer a escolaridade. E ela simplesmente 

demorou 2 meses pra responder e disse pra mim que se eu quisesse ela me dava um 

CIEP em Bangú. Aí eu falei que não adiantava, que Bangú não tinha menino de rua no 

centro da cidade... 

Carrano – Então, sempre essa ideia de tirar a Tia Ciata dali porque era, de certa maneira, 

um estímulo para manter a garotada. 

Ligia -- ... e no fim de 3 meses, ela respondeu pro Carlos Lessa que ela estava com as 

que ficaram na escola ..., estava na luta das que ficaram na escola, estava apoiando as 
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diretoras e as professoras na escola, mas não era mais escola de menino de rua, mas 

escola de classe média baixa. Então, quando eu perguntei pra você o negócio do 

simbolismo, é pouco esse negócio na higienização, da limpeza do centro da cidade, que 

agora tá ocorrendo de novo. O que ocorreu em 92, por causa da ECO 92... Então, como 

é que você vê essa coisa, demolir a escola, como é que foi ...? 

Carrano – O que, eu na verdade, senti muito, em muitas pessoas é que a ideia de 

que ..., não é uma pessoa ou outra é um sentimento um pouco generalizado, de que 

a Tia Ciata não muito bem Escola. Nâo seria escola. Seria quase que um clube de 

lazer eventual, pra meninos e meninas de rua. Então a contradição seria essa. Ou 

seja, ao mesmo tempo que tinha o projeto de escolarização, na prática não se tinha 

isso, se tinha um lugar de refúgio, onde os meninos podiam fugir da polícia, onde 

os meninos podiam se esconder das operações de “catação”, que tinha outros 

nomes. Então essa era a dificuldade, compreender que era um projeto de 

escolarização de novo tipo. Um projeto de escolarização adequado ao tempo dos 

sujeitos sociais, não tão reprimidos, não tão formatados como a escola espera. Essa 

era a dificuldade. E a outra é que ela tava localizada num território que é muito 

cobiçado. Tá na cidade. Por isso, então, talvez as propostas de ir para a zona oeste, a 

proposta de tirar de lá, essa é que é a tensão. Mas na verdade o ................................ é 

um projeto tanto popular quanto antipopular. É isso que eu acho, que eu vejo que levou 

ao fim da Tia Ciata. 

Ligia – Queria muito agradecer ao Carrano, foi ótimo... 

Carrano – Eu é que agradeço, espero ter ajudado... 

                                                                        finis 
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Entrevista com Henrique Rodrigues 

Atual Supervisor da filial de Santa Teresa da Comlurb. Comprimento: 00:03:42. 

Realizada em 2011, em área pública ajardinada, próxima à sede da Comlurb, em Santa 

Teresa. 

 

Ligia – Então, queria que o senhor dissesse seu nome e como foi que o senhor recebeu 

os garis mirins, aqui, em 87, em Santa Teresa. 

Henrique – Meu nome é Henrique Rodrigues. Eu trabalho na Comlurb a 45 anos e, 

na época em que os meninos viera e foram recebidos por mim, aqui, em Santa 

Teresa, eles eram conhecidos como gari-mirim. Foi uma experiência diferente, mas 

foi assim, maravilho trabalhar com eles, pela vida atribulada que eles tinham 

antes. 

E então eles conseguiram se adaptar ao sistema da Empresa, trabalhavam direitinho... 

Em alguns casos havia, algum problema de indisciplina. Mas isso nós corrigíamos e eles 

aceitavam e tanto que, na realidade, nós temos remanescentes deles aqui conosco até a 

presente data. 

Ligia – Era difícil lidar, não era? 

Henrique – Era difícil... 

Ligia – Muito adolescentes... 

Henrique – Essa idade de 14 a 18 anos é muito complicado pra nós, que só lidamos 

com adultos. Então nós tivemos que nos adaptar a eles também. Porque não é só 

fazer com que eles se adaptassem a nós, nosso sistema. Nós tivemos que nos 

adaptar ao modo deles pra que pudéssemos trazer eles pro nosso sistema. E graças 

a deus isso foi... não foi difícil. Temos aí muitos que são chefes de famíllia, pai de 

filhos e trabalham conosco aqui também, nesse período todo. Outros foram remanejados 

e... é isso aí que eu tenho a dizer. 
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Ligia – Deixa eu te perguntar. Lembra quando você ia na Escola e a gente fazia reunião 

com os chefes de setor, ou responsável, supervisor? Como é que eram essas reuniões, 

lembra? 

Henrique – Era ... geralmente pra... asssim... dar uma posição sobre o 

desenvolvimento deles no trabalho, operacional, já que a área deles era a 

operacional... e procurar sempre a melhor situação e procurar dar a eles condições 

para que eles se adaptassem ao serviço. Que eles, às vezes, na maior parte, se 

sentiam encabulados...  Porque uma coisa é você trabalhar na rua, varrendo rua. 

Outra coisa é você trabalhar em uma área fechada, um escritório, um galpão, uma 

indústria ou comércio. E isso aí nós criamos, esse trabalho eles conseguiram e estão 

aí com a gente. 

Ligia – E eles tinham vergonha de trabalhar na rua? 

Henrique – Ah! A maioria deles tinha, mas depois eles foram se adaptando e chegaram à 

conclusão que... Porque eu fui gari e estava ali diante deles e dava essa força pra eles... 

Eles então foram compreendendo que os demais colegas também...Os colegas antigos, 

os cargos de chefia, todos garis antigos que se tornaram chefes de setores. Isso tudo foi 

estimulando e abrindo o caminho pra eles. E felizmente eles aceitaram. 

Ligia – Mas eles reclamavam muito! 

Henrique – Reclamavam muito! 

Ligia – Chegavam na Escola reclamando que o chefe era chato... 

Henrique – O chefe era chato porque tinha que cobrar o serviço, por causa da chuva, por 

causa do sol e essas coisas todas, mas com o tempo eles foram se dando... 

Ligia –Tem algum caso assim, que o senhor lembre, que foi mais difícil? 

Henrique – Olha, difícil de falar... Mas não tem nada difícil quando a gente procura 

fazer o melhor... e nós procuramos fazer sempre o melhor por eles. Portanto eu não 

encontrei dificuldade nenhuma. 

                                                               finis 
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Depoimento de Carlos Nobre 

Depoimento do jornalista Carlos Nobre a Ligia Costa Leite, a respeito da Escola Tia 

Ciata, sobre a qual o jornalista fez matérias que chamaram a atenção da população para 

a atuação da Escola. 

Comprimento 08:35. Realizada em 2011. 

 

• Essa foi uma experiência renovadora, no Rio de Janeiro, em termos de 

educação, que estava pegando meninos de rua, que estavam total mente 

abandonados, entregues à própria sorte e chegou uma pessoa com uma vida 

completamente antagônica à daquelas crianças, a se interessar, e tão 

profundamente, por aquelas crianças ali... E mais, um espaço aberto, novo, 

um método pedagógico diferente daqueles que a gente via nas escolas 

tradicionais e isso... é... me encantou o fato de ter uma experiência daquele 

tipo dentro do sistema de ensino do Rio de Janeiro, porque essa é uma coisa 

raríssima... quem queira cuidar de crianças negras e pobres, com métodos 

renovadores e visando a cidadania, né?! Foi isso que me atraiu bastante. 

• O que a gente pode perceber, a transparência e a honestidade da proposta 

pedagógica. Elas (as mentoras e professoras) não queriam ocultar nada do que 

estava ocorrendo com aquela clientela, no início daquele modelo. Então a gente 

percebeu as contradições, tão naturais e que eram crianças correndo, os toques 

que eles faziam, às vezes pegar alguma coisa, que seria contra, pegar um 

baseadozinho, alguma coisa... Você não ocultava a clientela que tinha, mas 

também não queria reprimir pra não afastar. Porque eles estavam 

acostumados num tipo de modelo, de rua, e de tratamento com a 

autoridade, que era um modelo muito repressivo à vida deles, né?! Isso 

tudo, então, fez com que você fizesse um método muito renovador e honesto. 

O que é que é ser honesto? É abrir as portas e deixar que a imprensa visse 

como é que estava funcionando. Quantas pessoas poderiam manter esse tipo de 

proposta? E num momento de redemocratização do país, né?!, ainda... Então, 
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começando, abertura, aquelas coisas que tinham, que a gente estava vendo ainda. 

Não era uma sociedade estabelecida democraticamente. 

• Olha! Eu me senti como eu te falei mesmo. Foi um ato de coragem!, nesse 

sentido de vocês... Por que? Porque é uma coisa que ia pegar mal, né?! Ia 

pegar mal... — Olha o que a escola está fazendo ali! Uma escola só pra 

bagunça, desordem..., repetição de que?, de uma vida promíscua das ruas.. 

estão se repetindo em nossas escolas. É isso que eu senti ali, digamos assim, 

o que podiam pensar, que você estava fazendo isso. A intenção que a gente 

chama de “lead”, né?!, no jornalismo, é a abertura de uma matéria na qual você 

tenta atrair logo a atenção do leitor logo de início pra ela. Então esse primeiro 

parágrafo é muito importante pros jornalistas e tal. Então, por isso é que a gente 

tenta caprichar, né?! Pra que ele se torne o condutor da matéria. Então eu 

percebi que aqueles conflitos que eu vi ali, seriam muito interessantes pra 

mostrar o papel que a escola estava querendo não reprimir e também para 

mostrar a honestidade do trabalho que estava sendo feito ali.  

Porque durante o decorrer da matéria, que eu coloquei aqueles conflitos, ela 

se dilui na própria explicação, na própria discussão pedagógica que vocês 

estavam fazendo naquela Escola. Então o leitor vai acabar entendendo que 

não era um escândalo aquilo que estava acontecendo ali, era uma nova 

metodologia de trabalho, que estava querendo descobrir as diferenças e 

também, assim... – Pra eu trabalhar com esse meninos de rua, eu tenho que 

pelo menos deixar que as coisas fluam. Se eu quero que eles entrem na 

Escola, eu não vou colocar o método tradicional, né?! Eu vou colocar uma 

abertura da cultura que eles tragam pra cá, mas depois eu vou adaptá-las 

pra uma coisa bem melhor. Eu entendi mais ou menos isso, na sua proposta. 

• Eles estavam assim, muito empolgados e porque... há um mito de se dizer que a 

criança não entende essas coisas... , ao contrário, eles entendiam muito. Claro 

que não tinham aquela consciência tal, grande e sofisticada, mas a gente vê, pelo 

comportamento deles que tinha: uma – pessoas se interessando por eles; dois – 

que eles queriam aprender; terceiro – que eles estavam num espaço de liberdade, 

que ninguém estava tolhendo eles; e que, o quarto – é que eles faziam coisas que 

não eram reprimidos. Então eles estavam entendendo perfeitamente que havia 
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um grupo de pessoas interessado na vida deles.  E mais do que isso, a gente via 

que havia um certo interesse sentimental nas pessoas que... você e as professoras 

estavam com uma atitude sentimental com aquele menino, preocupadas. Então, 

aquilo foi uma experiência que poucas vezes vai haver... Eu achei muito bom. 

• Mas, o cotidiano da Escola, digamos assim, as intimidades, os bastidores dessa 

política, eu não pude ver, porque minha intenção como jornalista era chegar, 

entender o processo e escrevê-lo. Agora, o que eu pude perceber, é que depois 

que vocês saíram, a escola ficou vazia também, eles (os alunos) não ficaram 

mais. Agora, se houve problema no gerenciamento de vocês em relação a 

eles (alunos), eu achava que isso seria natural, porque estavam lidando 

também com uma clientela conflituosa... Então não ia ter um gerenciamento 

harmônico, pseudamente, né?! Isso não ocorre com esse tipo de trabalho. O 

conflito vai ser essencial, na medida em que você ta lidando , como eu já 

falei, com pessoas que... vindo em campo... sabem que esse conflito é 

natural. Como lidar na rua, sobreviver... A própria cultura africana é 

conflituosa. 

• Não sei se você percebeu, numa época em que eu estava indo lá, que você 

conseguiu do prefeito Saturnino Braga, não só o imóvel definitivo, 

construído e tal, como também muitos equipamentos e material didático. 

Eu até comentei assim, cheguei lá e comentei – Mas isso tudo! E você me 

respondeu – Mas eles não merecem? Aí parei, né?! Porque, realmente, 

quando essas populações começam a receber atenções, a gente julga 

moralmente que não é direito deles..., o que é tradicional da sobrevivência 

africana, quer dizer, eu tendo um pedacinho aqui que ninguém possa olhar 

pra mim e reprimir, é melhor do que eu estar na rua, não ter nada, né?! 

Sempre teve esse corte nas famílias negras e nos elementos negros. – Se eu 

quiser mais vão me tirar tudo. É o que rola muito nessas sobrevivências do 

cotidiano do negro. Ele negocia esses espaços, implicitamente já. Porque já 

pensou que um recorte maior, uma fatia maior das coisas, não merecido pra ele, 

é que vai despertar a repressão e a ação de dolo em cima dele. 

                                                            Finis 
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Entrevista de Israel Tabak 

Entrevista ao jornalista do Jornal do Brasil, Israel Tabak feita por Ligia Costa Leite, 

realizada em sala de aula da Escola de Jornalismo da UFRJ, em 2014, a respeito das 

reportagens que o jornalista fazia das atividades da Escola Tia Ciata 

 

Ligia – Quando você começou a fazer matéria com esse tipo de grupo, o que te fez, o 

que te motivou a fazer isso? Você já era um jornalista estabelecido... Você não precisava 

fazer isso. 

Tabak – A resposta a esses tipo de pergunta é imensa, n?! Eu já falei até com os alunos, 

que tenho depoimentos e já coloquei até em entrevistas que fizeram comigo... Quer 

dizer, em primeiro lugar, abstraindo todo esse aspecto social... uma escola com essas 

características, jornalisticamente falando é a própria definição popular da Notícia.. 

É o homem mordendo o cachorro, quer dizer, “transgride” todos os padrões do 

que seria uma escola comum, que só trai, naturalmente, o jornalista, ou seja, por 

que a escola é assim, por que ela é diferente, o que tem nessa escola que faz ela ser 

assim, ou seja, tem um conteúdo jornalístico quase explícito no ineditismo desse 

tipo de experiência. 

Em segundo lugar, mais particularmente, o meu tipo de atividade. Eu sempre fui 

um repórter – e deve haver outros repórteres com as mesmas características – que 

se interessam em levantar e fazer reportagens sobre temas sociais. Eu sempre fiz 

matérias na área de Educação, Saúde, Urbanismo, Habitação. O que começou como 

uma maneira de a gente trabalhar na época da ditadura militar, antes desse processo de 

início de democratização, que já foi a época da Tia Ciata, ou seja, como era muito difícil 

você fazer matérias políticas explícitas, dando a conhecer ao leitor o que estava se 

passando no país numa época de ditadura, ... é... e quem tinha inclinações para aspectos 

políticos e não podia se explicitar tanto, fazendo matérias políticas, ... uma das saídas 

era você entrar pelo viés social, que também é sempre político, né?! Quando você fala 

da área de Educação, de Urbanismo, de Sem terra, de Habitação em geral, é problema 

ligado ao meio ambiente. Você sempre está falando de política. 

 
 



- 33 - 
 

Mas mesmo na época mais pesada da ditadura (de 64 a 68 era um pouco mais light, 

depois piorou), quando você não falava explicitamente os aspectos políticos de então, 

você levantava problemas sociais, as suas chances das matérias saérem sem maiores 

problemas eram muito maiores. Então era uma maneira da gente exercer nossas 

tendências jornalísticas, de cada um, falando politicamente, sem falar especificamente 

em política. Vários repórteres tinham essa tendência, por exemplo, um que eu me 

lembro agora, que infelizmente teve aquele fim trágico, era meu colega, muitos anos, de 

jornal, era o Tim Lopes. Ele era um repórter que se embrenhava por esse tipo de 

matéria, fazia matérias nas periferias, fazia matérias com pessoas consideradas 

marginalizadas, ou seja, fazia matérias sobre problemas sociais. 

Uma segunda questão que era um problema nosso, na época, era que os jornais 

chamados classe A e B, os grandes jornais, que se diritiam ao público de classe A e B, 

também tinham um certo preconceito com todas as matérias que focalizassem mais 

aspectos sociais. Apesar da imprensa ter trabalhado a favor de vocês (refere-se à 

Escola Tia Ciata), numa época um pouco mais light, não era uma matéria fácil de 

ser veiculada não. Eu recebi vários questionamentos dos editores, assim como os 

outros repórteres:  

“-- Por que você está fazendo matéria sobre esse pessoal aí, pobre, da periferia? 

Nosso leitor quer saber o que esta acontecendo de tendências da moda não sei 

aonde. O nosso leitor não se interessa por isso”. 

O que era um equívoco, porque o leitor era mais inteligente do que os próprios 

editores ou os donos dos jornais pensavam. Já que os leitores de classe A e B eram 

leitores também mais cultos, podiam ser leitores até, alguns deles, conservadores, 

mas a intelectualidade também lia os jornais e se interessava por esses tipo de 

matéria. Mas na cabeça deles, muito influenciados também pelo pessoal da área 

comercial dos jornais, eles achavam que não, que o leitor de jornal de classe A e B – eu 

trabalhava num deles, que é o Jornal do Brasil – não estava interessado em matérias 

sobre Bops e sobre periferias, inclusive nós usamos esses ardil de avisar à Anistia 

Internacional de que estavam exterminando crianças na baixada, porque se a 

Anistia Internacional não noticiasse isso na Europa, talvez a gente não conseguisse 

noticiar aqui. Do ponto de vista do interesses jornalístico da matéria, eu não tinha 
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nenhuma dúvida de que dava uma excelente história, até pelos aspectos humanos 

envolvidos, por conhecer as histórias das crianças... 

Além de fazer matéria sobre a Tia Ciata, a gente fazia muitas outras matérias, não 

ligadas diretamente a esses assunto, mas fazia muitas matérias com meninos de rua 

em geral. Porque era um problema que estava explodindo na cidade toda, e 

inclusive havia um extermínio quase que programado, de meninos de rua, numa 

certa época, aqui no Rio, né?!  Na periferia do Rio. Como foi aquele caso de Duque 

de Caxias, que o comerciante de Caxias contratava um milícia pra matar meninos 

de rua. Então se matavam ... porque ficavam lá, na frente das lojas... em Caxias. E 

de vez em quando, dezenas, centenas, acho que foram mortos e a gente sabia disso 

e não era fácil veicular, sobretudo em Caxias. “—Ah!, nós não temos leitores em 

Caxias. Então, o drama humano desses meninos, dessas histórias, que eu fazia 

questão de levantar, também funcionava muito bem pra você dar um pouco de 

força às matérias, porque a gente ouvia histórias surpreendentes, como a que a 

Ligia contou e um menino desses vem a ser advogado criminalista. 

E às vezes, também os meninos contavam histórias pra gente, que mostravam 

muito mais do que aquilo que a gente vê na rua, quando vê um menino desses e 

tem medo de ser assaltado. Então, do ponto de vista do levantamento de histórias 

humanas, pra mostrar o dado, mesmo que a gente tivesse resistência também – que  a 

maioria da sociedade é conservadora, era muito desafiador e muito interessante pra 

repórter da época, como eu, que gostava de levantar histórias sociais humanas, com 

cargas de dramaticidade, que eram assim um olhar social... Fazer o leitor pensar uma 

série de questões. 

Ligia – Um comerciante que tinha uma sapataria no centro da cidade, Sílvio Cunha, eu 

acho, e que ele foi presidente dos lojistas, que falou: “—Quando se mata um pivetinho 

está se fazendo um benefício para a sociedade”. 

Não sei se você se lembra?! 

Tabak – Lembro!!! 

Ligia – Vocês (jornalistas) pinçaram essa frase e essa frase gerou um processo contra 

ele. Mas gerou também, justamente, uma contraposição... Mas no seu caso (Tabak) era 
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interessante porque você “levantava” o Sílvio Cunha e “levantava” o pivetinho falando, 

né?! Como é que é esses tipo de matéria que você faz, mostrando os 2 lados? 

Tabak – Isso é o que a gente deve procurar fazer quando a gente faz o jornalismo 

responsável, né?! A gente levantar os dois lados da questão é um dos aspectos 

fundamentais que a gente ensina na academia, na faculdade. Você não pode ser nunca 

maniqueísta, né?! O que acontece, inclusive, muitas vezes, você coloca – o que é natural 

e você tem todo o direito de ser – o militante político antes de ser o jornalista, e você vai 

colocar só o que interessa na sua militância, e às vezes não é interessante em relação à 

você trabalhar jornalisticamente. Então, mostrar o outro lado da sociedade, mostrar 

experiências novas...  

Aí nem seria o ‘outro lado”, havia uma experiência oficial que estava sendo feita 

com a Tia Ciata, de procurar criar uma pedagogia que fosse de utilidade pra que 

crianças pobres ou crianças marginalizadas, que não se davam bem ou não tinham 

produtividade com a pedagogia oficial, ... que esse é um assunto muito interessante 

e também altamente polêmico e foi quando surgiram, por exemplo, não tem mais, 

eu creio, os chamados “professores de rua”. Eram didatas, né?! Pessoas que tinham 

alguma formação de professor, que achavam que uma criança – por isso que eu acho 

que é polêmico – não devia sair da rua se ela não quisesse e que aquele espaço da rua 

também podia ser um espaço pra eles, professores, exercerem um tipo de didatismo. 

Acho que hoje deve ter acabado, mas existia ou começou a ter um movimento de 

professores de rua. Então, todas essas novidades jornalísticas, que tinham a ver com 

nossas disparidades sociais, com nossos problemas sociais, que é outro foco de 

interesse de qualquer repórter que trabalha com problemas sociais, ou seja, o que 

se faz, que são tão grandes, o que se faz com essas disparidades???? atraía a nossa 

atenção. Esse também é um aspecto de mostrar os dois lados. 

Eu já falei com vocês (dirige-se a seus alunos, que estão na sala onde está se dando a 

entrevista) né?! A gente não deve mostrar pro leitor só aquilo que ele quer saber, porque, 

às vezes o leitor não quer olhar pro pobre, olhar pro mendigo... mas ele precisa saber, 

porque, de uma forma ou de outra, aquilo vai, um dia, influir na vida dele. 

Literalmente, você vê gente da periferia... e literalmente às vezes vai no shopping, pra 

mostrar que existem, vai no shopping pra mostrar que todos os vendedores de butiques 

são brancos. Todo mundo tem racismo nos shoppings... De repente, você invade uma 
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loja de lingerie feminina, pessoas negras experimentando roupas, só pra provocar a 

sociedade. Mostrar pra sociedade que o racismo ainda existe no país. E já teve 

situações, dessas que viraram notícia, porque você invade um shopping na zona sul e 

começa a experimentar roupas de baixo, sendo negra, quando todas as pessoas que 

trabalham nesse tipo de comércio são brancas. É dificílimo você ver um negro vendendo 

artigos de luxo, numa loja de luxo, homem ou mulher negra. Então, isso tudo tem 

características jornalísticas e você deve prestar atenção 

Ligia --- E quando você foi lá na escola Tia Ciata, como é que você achou a 

receptividade, com eles? 

Tabak – Eles eram realmente diferentes, né?! Mas ... eu não me lembro de nenhum 

problema assim mais sério, de não conseguir me comunicar com eles... De alguma 

maneira, eu consegui também fazer a reportagem com eles, na rua... meninos de rua 

né?!... então eu já tinha uma idéia de como chegar a eles. 

 

                                                               finis  
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