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Resumo
Esta pesquisa teve como questão central o Programa Escolas do Amanhã, implantado na
rede municipal do Rio de Janeiro desde 2009. Buscou-se problematizar o seu processo de
implantação e resultados, ainda que parciais. As Escolas do Amanhã, na vasta maioria,
estão, por um lado, articuladas às Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), um dos
programas de maior visibilidade da política de segurança pública realizado no Brasil nas
últimas décadas, introduzido no Rio de Janeiro, no final de 2008, com o objetivo declarado
de retomar os territórios dominados pela criminalidade e, assim, contribuir para reduzir a
evasão escolar nas áreas de conflito. Por outro, tais escolas são alvo de vários projetos, por
meio de parcerias, que o corpo docente não elabora, mas deve executar. Assim, tais
projetos, a um só tempo, mesclam o espaço público e o privado, como comprometem a
autonomia docente, secundarizando seu papel. A metodologia consistiu em pesquisa
bibliográfica e documental, além de trabalho de campo por meio de questionários,
entrevistas semiestruturadas com professores, oficineiros e gestores de duas Escolas do
Amanhã, no entorno da Vila Cruzeiro, Bairro da Penha. Concluiu-se que o Programa em
tela reedita, com matizes diferenciados, a missão civilizatória da escola, inscrita no
alvorecer republicano. Uma versão contemporânea que, em nome de valores como paz e
harmonia, dilui, progressivamente, a função propriamente pedagógica da escola.
Palavras-chave: Escolas do Amanhã. Participação. Unidade de Polícia Pacificadora.
Município do Rio de Janeiro.

Abstract
This research focused on the Programme Schools of Tomorrow (Escolas do Amanhã), in
operation in the schools of the city administration of Rio de Janeiro since 2009, and
intended to examine the way it was introduced and its results, although partial. The Schools
of Tomorrow are, on the one hand, linked to the Pacifying Police Units, one of the most
visible public security policy programmes carried out in Brazil in recent decades,
introduced in Rio de Janeiro in the end of 2008, with the avowed aim of regaining areas
dominated by criminals and thus contribute to reduce school dropout in conflicting areas.
On the other hand, such schools are the target of a number of projects that teaching staff
have not produced but are required to carry out. Thus, such projects at the same time mix
the public and private space and compromise teachers‟ autonomy, relegating their role to a
secondary position. The research employed bibliographic and documentary methods, apart
from fieldwork with questionnaires, semi-structured interviews with teachers, workshop
instructors and managers of two Schools of Tomorrow around VilaCruzeiro, in the District
of Penha, in the city of Rio de Janeiro. The conclusion is that the Programmerepeats, with
different nuances, the schools‟ civilizing mission intended by the Brazilian Republic in
early 20th century. A contemporary version which, in the name of values such as peace and
harmony, gradually water down the schools‟ educational role proper.
Keywords: Schools of Tomorrow. Participation.Pacifying Police Unit.City administration
of Rio de Janeiro.
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Introdução
A primeira condição para modificar a realidade
consiste em conhecê-la
(Eduardo Galeano)

Desde criança ouvia que a educação tem o poder de transformar o mundo, inclusive
nós mesmos. Ainda hoje comungo deste pensamento, com algumas ressalvas, é claro. Com
três anos de idade ingressei na escola e, desde então, nunca mais me separei deste espaço.
De aluna, tornei-me professora. A escola ocupa um lugar central na minha vida, local no
qual experimentei sensações enriquecedoras, mas também vivenciei momentos difíceis e
dolorosos. Não posso deixar de enfatizar a relevância que os estudos sempre tiveram na
minha vida, pois como sou integrante de uma família de classe trabalhadora e com pouca
escolaridade, investir nos estudos foi uma opção determinante para o meu crescimento
pessoal e profissional.
Assim, em 1997, iniciei o curso de graduação em História no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade do Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir deste
momento, a opção de atuar no magistério se consolidou. As aulas de prática de ensino, na
Faculdade de Educação da UFRJ, ministradas pela minha querida Professora Ana Maria
Monteiro, ratificou a minha escolha pela carreira docente. O passo seguinte consistia em
prestar concurso para ingressar na rede municipal do Rio de Janeiro.
Depois de muito estudo, prestei alguns concursos e fui aprovada no ano de 2007.
Somente no início de 2012, tomei posse para o cargo de professora de História do
Município do Rio de Janeiro. Compareci à 4º Coordenadoria Regional de Educação (CRE)
para escolher a escola na qual iria lecionar.

Havia um limite nas escolhas, pois

contemplavam somente escolas na Maré ou na Penha. Optei por uma escola da Penha.
Iniciado o período letivo do ano de 2012, observei que no uniforme dos alunos havia algo
diferente, que não existia no uniforme dos outros estudantes de rede: uma logomarca. Esta
consiste em três rostos dispostos de forma integrada, formando uma intersecção entre eles,
com cores diferentes (verde, laranja e azul marinho) acompanhada da seguinte frase:
“Escola do Amanhã”. Inicialmente, indaguei aos professores acerca do significado da
Escola do Amanhã. Alguns não sabiam responder. Outros disseram: “é escola de UPP”,
“escolas de alunos violentos e que não aprendem”.
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Outros fatores despertaram a minha atenção quando comecei a circular pela escola.
Havia uma quantidade expressiva de equipamentos tecnológicos (data show, notebooks,
salas equipadas com caixas de som, televisão) disponibilizados nas salas de aulas, como
também muitos livros, apostilas, uniformes, kits escolares e outros. O reduzido espaço da
escola era tomado por caixas e mais caixas com muitos materiais.
Ingressar na rede municipal do Rio foi muito significativo, pois, como profissional,
vislumbrava a possibilidade de vivenciar uma escola pública participativa, democrática. No
entanto, o cenário encontrado foi muito diferente. Apesar de ter sido muito bem recebida
pelo corpo docente, direção e alunos, incomodava-me muito a inexpressiva participação
dos docentes nas questões referentes à escola.
Além do desconhecimento do Programa Escolas do Amanhã, também não tinha
noção de que a referida escola estava localizada bem próxima a Vila Cruzeiro. Recordo-me
que num dos primeiros passeios que fiz com os alunos à Igreja da Penha, como proposta do
projeto pedagógico, os alunos fizeram questão de apontar o caminho utilizado como rota de
“fuga” dos bandidos da Vila Cruzeiro para o Morro do Alemão. Cabe ressaltar que, em
2012, ainda encontrei um ambiente tranquilo e seguro para trabalhar. Arrisco-me a afirmar
que não ouvi um tiro no entorno da escola, podendo dizer que encontrei a comunidade
“pacificada”.
Os acontecimentos citados começaram a me intrigar. Que relação haveria entre as
Escolas do Amanhã, Vila Cruzeiro e a UPP? Por que os alunos desta escola tinham uma
logomarca exclusiva nos seus uniformes? Por que ofertar tanto material? Como não havia
clareza nas respostas obtidas, dediquei-me a compreender o sentido do Programa “Escolas
do Amanhã”. Tal fato tornou-se a semente desta pesquisa.
Dentre as informações obtidas no site da Prefeitura, observei que esse Programa está
voltado para uma parcela específica da sociedade: alunos lotados em escolas inseridas
dentro ou no entorno de favelas, portanto, situadas nas áreas conflagradas com alto índice
de evasão escolar. Nesse sentido, Escolas do Amanhã propõem um currículo diferenciado
para os alunos matriculados nestas unidades escolares.
Nos últimos anos, a Cidade do Rio de Janeiro tem ocupado papel de destaque no
cenário mundial, sendo palco de grandes eventos, como: Jornada Mundial da Juventude,
ocorrida em 2013; Copa do Mundo realizada em 2014, e os Jogos Olímpicos que, em breve,
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acontecerão. Diante de tal contexto, o governo municipal demonstra suas preocupações em
relação ao setor educacional e, em especial, ao grande contingente de estudantes que habita
as chamadas “áreas de situação de conflito”.
Ao completar 450 anos, a Cidade do Rio de Janeiro busca consolidar um projeto
educacional que amplie e assegure o direito de milhares de crianças e adolescentes
frequentarem regularmente a escola. Nesse quadro, oPrograma Escolas do Amanhã ganha
visibilidade social e relevância política. Afinal, tal Programa se adequa às várias ações
governamentais voltadas para a “pacificação” da cidade, como a ocupação de favelas por
forças policiais cariocas denominadas Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).
Diante do exposto, o presente estudo possui uma dupla relevância: a primeira é
amplitude da rede municipal do Rio de Janeiro que abarca mais de mil escolas, sendo a
maior rede municipal do Brasil. A segunda relevância explica-se pela questão da violência
que está presente em toda sociedade brasileira, inclusive no campo educacional. Logo, a
violência é um dos grandes desafios a ser enfrentado. Nesse sentido, vários educadores têm
se debruçado sobre a repercussão da violência no fazer pedagógico. Acrescenta-se ainda o
teor arrojado do Programa Escolas do Amanhã, ao propor uma ação política para garantir o
acesso à escola para alunos matriculados em áreas conflagradas. Por isso, merece um olhar
diferenciado.
Esta investigação, portanto, teve como problema central o Programa Escolas do
Amanhã, buscando problematizar o seu processo de implantação e resultados, ainda que
parciais. Para tanto, as seguintes questões nortearam nosso olhar:
(1)Tendo em vista que a ideia de participação é anunciada, de forma expressiva, no
Programa Escolas do Amanhã, cabe qualificar a noção de participação. O que se entende
por participar? Quem participa? Como participa?
(2) Em que medida o programa ampliará a participação da comunidade no espaço escolar?
Quais instrumentos de participação o Programa utiliza? Há mecanismos de participação que
se diferem dos já existentes?
(3) Como os Professores avaliam a parceria das Escolas do Amanhã com as UPPs?
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A metodologia consistiu, em um primeiro momento, na análise da literatura
acadêmica e dos documentos oficiais disponibilizados no próprio site da Prefeitura, Diários
Oficiais, Cartilha das Escolas do Amanhã, Cartilha do Bairro Educador do Rio e legislação
educacional pertinente. Reportagens veiculadas pela mídia sobre o Programa também
constituíram objeto de análise. Além disso, foi feito trabalho de campo por meio de
observação, questionários e entrevistas.
A pesquisa em tela optou pela abordagem qualitativa. Tais investigações são marcadas pela
“diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas aplicáveis a uma ampla gama de
casos” (ALVES - MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001, p.147). No trabalho de
campo, foram utilizados questionários e entrevistas semiestruturadasem duas Escolas do
Amanhã situadas na mesma localidade. Os atores eleitos foram: professores, oficineiros e
equipe gestora. Os questionários e as entrevistas buscaram percorrer quatro questões com o
fito de lastrear o trabalho: (i) a forma como as Escolas do Amanhã são apresentadas aos
professores; (ii) o que caracteriza a Escola do Amanhã?; (iii) relação estabelecida entre
UPP e as Escolas do Amanhã; (iv) o papel das oficinas no programa Escolas do Amanhã.
A partir da análise do material coletado, outras duas questões emergiram com força; (v) o
papel do gestor nessas escolas e (vi) os vários projetos desenvolvidos nas Escolas do
Amanhã.
Após aprovação do projeto pelo comitê de pesquisa da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) e obtenção, junto à 4º CRE, de memorando
autorizando ingressar nas escolas selecionadas, o trabalho de campo iniciou-se.
As duas escolas situam-se no entorno da comunidade da Vila Cruzeiro localizada no bairro
da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. As escolas foram identificadas da seguinte forma:
denominamos de escola A, a que atende alunos exclusivamente do segundo segmento do
ensino fundamental e de escola B, a que comporta o primeiro e segundo segmentos.
Conforme acordado com a SME/RJ, nenhum entrevistado terá a sua identidade revelada,
tampouco as escolas pesquisadas.
Questionários foram enviados para todos os professores e os oficineiros das duas
escolas, embora nem todos tenham devolvido. Na Escola A, foram enviados 15
questionários e foram respondidos11 e na Escola B, 10 questionários, todos foram
respondidos. Diário de campo também constituiu um instrumento fundamental, pois foi
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utilizado para relatar por escrito situações que a pesquisadora presenciou, observou e
pensou no decorrer do recolhimento dos dados. Essas anotações ocorreram de forma
frequente e permitiram “captar o contexto e o significado da entrevista” (CASTRO,
FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p 49).
Como não foi autorizado o registro de fotos das escolas, o diário de campo foi um
recurso essencial na tarefa de observar os espaços escolares para avaliar fatores do
cotidiano. Buscou-se relacionar o observado aos dados obtidos com as entrevistas e os
questionários, “ajudando a situar as práticas em seu contexto cultural, de forma a se
tornarem compreensíveis, propiciando, assim, capacidade para futuras intervenções no
âmbito da pesquisa” (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p 47).
Em relação às entrevistas, cabe dizer que na Escola A, quatro membros que participaram
da equipe gestora no período entre 2010 a 2015 foram entrevistados, enquanto na Escola B,
a entrevista se restringiu à direção, visto que esta é ocupada pelo mesmo profissional há
vários anos, antes do período delimitado para a pesquisa. Já no grupo docente, foram
entrevistados quatro professores na escola A e três, na B, tendo como critério uma inserção
mais sólida desses docentes nos projetos desenvolvidos nas unidades escolares pesquisadas
e/ou uma relação mais sólida com a comunidade em que as escolas se encontram.

Para

resguardar as identidades optamos em identificar todos os entrevistados, como também os
respondentes aos questionários, pelo gênero masculino utilizando sistema alfanumérico.
Este trabalho foi organizado em três capítulos, além da parte introdutória e
considerações finais. No primeiro, tratamos da relação entre escola e favela, em que as
políticas governamentais buscam aliar educação e segurança em prol da construção de uma
sociedade pautada em valores da paz, harmonia e do consenso. No capítulo dois, buscamos,
com uma perspectiva histórica, apontar algumas disputas no campo da educação pública
que evidenciam promessas não cumpridas pelo ideário republicano. Já no capítulo três, por
meio de análise documental e pesquisa de campo, focamos o Programa Escolas do
Amanhã, cerne da presente dissertação.
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Capítulo 1 Escola e favela: violência
Nesse país todo mundo sabe falar
Que favela é perigosa, lugar ruím de se morar
é muito criticada por toda a sociedade
Mas existe violência em todo canto da cidade
(Rap das Armas-Cidinho e Doca)

1.1. Um debate acerca da relação escola, favela e violência

Desde o período pós-guerra as desigualdades sociais e as oportunidades
educacionais passaram a integrar de forma contínua o campo de estudos da sociologia da
educação. Segundo Koslinski e Alves (2012), os debates concentraram-se nos fatores que
interferiam para a produção e reprodução de desigualdades sociais e educacionais. As
explicações se dividiam entre as mais otimistas sobre o impacto da expansão dos sistemas
escolares e outras que responsabilizavam, em maior ou menor grau, a origem
socioeconômica dos alunos e os fatores relacionadosa processos propriamente escolares.
Entretanto, as referidas autoras ressaltam que estudos mais recentes, ao conjugarem a
sociologia da educação e a sociologiaurbana, têm ampliado o foco das investigações para a
segregação residencial ou a organização social do território como fatores capazes de
impactar a distribuição de oportunidades escolares.
Transpondo o debate para a realidade brasileira, as autoras pontuam os desafios para
compreender a organização social do território e as desigualdades educacionais. No caso
da cidade do Rio Janeiro, particularmente das favelas que constituem um modelo clássico
de segregação territorial, as oportunidades educacionais sofrem demasiadamente essa
influência.
Burgos (2009, p.3) enfatiza o peso que a localização da unidade escolar e da residência
do próprio aluno exerce sobre o prestígio das escolas:

Considerando que a maioria das escolas públicas de ensino fundamental
recruta seus alunos no próprio território onde está instalado, o lugar
simbólico da escola – tão importante para determinar o alcance de seu
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papel institucional - passa a ficar atrelado ao status do território no mapa
de prestígio sócioespacial das cidades. Donde se conclui que um território
segregado por razões econômicas e/ou culturais, tende a segregar a escola
que o atende, marcando negativamente seus alunos, professores e
funcionários, e impondo consequências de enorme significado tanto para
o trabalho de instrução quanto para o de socialização.

Assim, para Burgos (2009), as características da organização do território constituem
um elemento importante para aumentar ou diminuir a segregação entre as escolas. Portanto,
os processos de segregação urbana podem vir a influenciar no desempenho, na trajetória
educacional e nas oportunidades escolares de estudantes.
Érnica e Batista (2012), ao pesquisarem a relação escola, metrópole e vizinhança
vulnerável na região leste do município de São Paulo, apontam as consequências do
território sobre as oportunidades educacionais. Para os autores, a vulnerabilidade social do
entorno das escolas impacta na oferta educacional e no desempenho dos alunos. As
características desse território podem contribuir para o isolamento da escola, segregação
desta população escolar e ampliam-se as dificuldades para o funcionamento do modelo
institucional que orienta a organização escolar.
A violência, o narcotráfico e as contraditórias intervenções do poder público
trazem implicações para as escolas públicas situadas nas áreas acometidas por esses
problemas. Tais questões constituem temas de estudos acadêmicos que têm levado em
conta a relação escola versus favela. Os resultados destas pesquisas apontam algumas das
tensões existentes na realidade dessas escolas públicas do município do Rio de Janeiro.
Considerando o foco deste trabalho, privilegiamos as pesquisas de Guimarães (1995) e
Paiva e Burgos (2009).
A interferência da violência na escola pública do Rio de Janeiro constitui o ponto
central da pesquisa de Eloísa Guimarães, “Escolas, Galeras e Narcotráfico”, realizada no
ano de 1995. O estudo concentrou-se em duas escolas públicas, uma localizada na Zona
Norte, entre os anos de 1989 a 1990 e a outra na periferia urbana da Zona Oeste, entre 1991
a 1992. Nesse período, a violência emerge como um fator preponderante a interferir no
cotidiano das escolas localizadas nas proximidades das áreas dominadas pelo
narcotráfico.Cabe ressaltar que, a partir da década de 80, a questão da violência desponta
como um problema crucial na cidade do Rio de Janeiro.
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A violência do narcotráfico atravessa os muros escolares e passa a integrar o cotidiano
escolar com as brigas de facções rivais, as pichações nas mesas e paredes com siglas de
grupos ligados ao tráfico, na conversa entre alunos. Muitas vezes, a violência assume
contornos dramáticos com ameaças a professores, diretores, roubos e invasões nas escolas.
Na ausência de outra opção, a escola se vê obrigada a negociar para assegurar a segurança e
a realização das aulas. Apesar de privilegiar a realidade da cidade do Rio de Janeiro, a
autora ressalta que estas questões não estão restritas a cidade carioca, portanto, problemas
similares fazem parte das escolas situadas em outros centros urbanos e no interior também,
como, por exemplo, a cidade de São Paulo.
O desafio e a complexidade de educar em áreas de risco são os temais centrais do
livro “A Escola e Favela” (2009), organizado por AngelaRandolpho Paiva e Marcelo
Baumann Burgos.

Os autores da coletânea enfatizam um aspecto fundamental das

metrópoles como o Rio de Janeiro: o efeito da segregação urbana sobre o processo escolar.
Dentre esses, Ribeiro (2009) realiza um estudo comparativo a partir deduas pesquisas
produzidas em períodos distintos. Buscou captar as continuidades e descontinuidades entre
cidade e favela, tendo como foco a escola e representações vigentes entre os professores
acerca da favela e de seus moradores. A primeira pesquisa, denominada “Aspectos
humanos da favela carioca”, abrangeu o período de 1957 a 1959, tendo sido encomendada
pelo jornal O Estado de São Paulo e realizada pela Sociedade de Análises Gráficas e
Mecanográficas(Sagmacs). A segunda pesquisa foi elaborada no ano de 2000, pela PUCRio.
A pesquisa realizada pela Sagmacscompreendeu escolas públicas do antigo primário
(atual 1º segmento do Ensino Fundamental) e algumas escolas primárias privadas,
localizadas no interior de favelas do município do Rio, percorrendo um total de vinte e
duas. Naquele momento, a favela assumia visibilidade no cenário nacional, tornando-se
objeto de acalorados debates políticos. Vale destacar que, conforme Perlam (2012) o
conceito de representações se baseava na “teoria da marginalidade”, segundo a qual os
moradores da favela fizeram a opção pelo isolamento, rechaçando os valores da cultura e da
cidade. Disso resultaria a desorganização social, a criminalidade violenta, promiscuidade e
a apatia política. Essas características constituiriam a premissa da cultura da pobreza, o que
confere ao morador da favela certa resignação em relação a sua posição social, e também
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explicaria o seu “comportamento político, propenso a explosões de marginalidade e a
práticas pouco racionalizadas” (PERLAM ,2012, p238).
Já a pesquisa realizada pela PUC reuniu escolas do 1º e 2º segmentos do ensino
fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro. Ribeiro observou, nessa investigação, a
persistência da identificação da favela como o lugar onde prevalece a pobreza, a
promiscuidade e a cultura da violência. Os professores entrevistados, principalmente do 1º
segmento, caracterizam os alunos como carentes afetivamente. As famílias são classificadas
como desestruturadas, o que interfere diretamente no aprendizado dos seus alunos.
Ao comparar as pesquisas, Ribeiro (2009) identifica pontos comuns nas
representações predominantes nos dois períodos, o que revela permanências na
compreensão acerca da favela e de seus moradores, apesar de transcorridos 50 anos. A
autora ressalta que esta representação simbólica da favela, “determina a forma de
participação política dos seus moradores” (RIBEIRO, 2009, p 202). Esses estereótipos a
respeito da favela se refletem na escola, tornando essa relação conflituosa e contribuindo
para um maior distanciamento entre pais, alunos e professores.Outra convergência
importante nas duas pesquisas é a distância entre a escola e a favela, ainda que identifique
que alguns professores e diretores já reconhecem, de forma incipiente e desarticulada, a
necessidade de uma maior aproximação da escola com esses alunos.
Como resultado da comparação entre as duas pesquisas, Ribeiro (2009) constatou os
seguintes pontos comuns: a favela permanece associada à pobreza, à violência e à
degradação moral e comportamental. A construção da imagem da favela como o lugar que
“falta”repercute na definição do cotidiano dos alunos, que seria incompatível com as
demandas do processo escolar. Outra semelhança seria a representação dos professores em
relação às expectativas limitadas de futuro de seus alunos, o que explicaria também a opção
do caminho para o crime, reflexo de uma cultura imediatista, decorrente da ausência de
perspectivas futuras.
Com uma perspectiva similar, Salomone (2009) problematiza a relação das escolas
públicas com os alunos moradores de favelas. A autora aponta que, no Rio de Janeiro, a
favela é “a forma espacial” que expressa os efeitos da segregação e da fragmentação
territorial. Os reflexos são percebidos no processo de socialização dos moradores,
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principalmente as crianças e os jovens, que sofrem “interferências significativas nas suas
formas de interação na cidade”.
Salomone (2009) discute as dificuldades em se articular uma proposta universal de
educação com as “experiências locais, portadoras de dinâmicas que são, muitas vezes,
estranhas à instituição escolar”. Segundo a autora, os maiores problemas apontados pelos
professores entrevistados são: linguagem, pobreza, baixo capital cultural, falta de estrutura
familiar, violência e baixa autoestima. Esses problemas citados pelos professores são
compreendidos como sendo “provenientes” de uma condição social em que se insere a
favela, definido como um espaço adverso à socialização da cultura escolar. Podemos
problematizar essa questão da seguinte forma: essa visão dos alunos oriundos das favelas
como um ser que “falta” não inviabiliza um diálogo mais profundo e construtivo entre a
escola e as camadas populares? Será que a favela é um espaço de não socialização? Dessa
forma, caberia, então, a escola resgatar esses alunos para o mundo cultural e civilizado?
Penha e Figueiredo (2009) discutem o impacto do tráfico de drogas na rotina
escolar. A pesquisa foi realizada em três escolas públicas, localizadas no interior de uma
favela da Zona Norte do Rio de Janeiro. A partir da fala dos professores entrevistados, as
autoras apresentam a situação conflituosa e paradoxal na qual a escola se encontra. A
escola é obrigada a lidar com dois padrões distintos de sociabilidade: “o da sociedade em
geral e o imposto pelo tráfico de drogas” (PENHA e FIGUEIREDO, 2009, p 267). Dessa
forma, o cotidiano escolar sofre os efeitos restritivos que o tráfico de drogas impõe à favela,
inclusive o direito de ir e vir, prejudicando, assim, o direito à escola.
A partir das falas apresentadas, podemos inferir que as escolas localizadas nas
favelas sofrem interferências diretas da violência no seu cotidiano,tanto alunos como
professores vivenciam essas densas questões, como tráfico de drogas, caveirão 1 tiros,
conflitos e outros. Não pretendemos, entretanto, analisar essas escolas como mero reflexo
da violência, como se essas escolas não tivessem histórias e identidades próprias. Seus
sujeitos também são reconhecidos como protagonistas e produtores de culturas e vivências,
capazes de apresentar propostas para os enfrentamentos dos problemas e dificuldades que
1

Caveirão é o nome popular do carro blindado usado pelo batalhão de operações policiais especiais da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro em incursões nas favelas na capital fluminense.
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assolam as favelas, participando da transformação da cidade, buscando uma lógica distinta
daquela que, historicamente, vem sendo imposta a estes grupos, ainda que se defrontem
com empecilhos que transbordam o campo educacional.
Nesse sentido o trabalho de Lígia Medeiros(1985) apresenta uma contribuição
muito importante para esse debate ao propor uma nova perspectiva para repensar a relação
entre as escolas e as favelas. Apesar de ser um trabalho de 1986, alguns pontos continuam
muito atuais e merecem ser incorporados nessa discussão. O estudo foi realizado com um
grupo de crianças da Rocinha, com o qual a autora conviveu por mais de dois anos.

Os

temas abordados abrangeram: estrutura familiar, os projetos de vida, a moral, a violência, a
religião, a linguagem, o lazer e a escola. Entre os aspectos levantados pela autora
destacamos alguns temas.
O primeiro é a relação com a escola. Algumas falas das crianças citadas por
Medeiros expressam o descontentamento delas com as escolas e com determinadas ações:
“Só porque a escola é de pobre, pensam que tem que se suja e a comida ruim?” Tal fala
revela a insatisfação da criança com um ambiente sujo e uma comida sem qualidade,
fatores que não contribuem para uma boa aprendizagem. Outra fala aponta a dificuldade da
mãe participar da vida escolar. “A minha mãe precisa trabalhar, porque é com o dinheiro
que ela vai comprar a comida do dia seguinte. Como ela vai faltar aum dia de trabalho prá
ir a escola?”. Tal fala aponta a incompatibilidade entre a realidade de vida das crianças e as
exigências da escola (MEDEIROS, 1986, p. 60).
Entretanto, as mesmas crianças demonstram ter clareza do tipo de professor e de
escola que consideram boas: “Professora não pode dar moleza”; “ Boa professora é aquela
que não deixa aluno brincar na sala. Brincadeira é brincadeira, estudo é estudo”. As mães
das crianças também emitem as suas opiniões e o que desejam da escola. Para elas, uma
boa escola deve passar dever e “puxar” dos alunos, criticam a falta de vagas, o excesso de
feriados, pontos facultativos, faltas e despreparo dos professores, além da qualidade da
merenda (MEDEIROS, 1986, p. 102).
Outro tema abordado por Medeiros (1986) é a violência na favela, algo que faz parte
do cotidiano e, por isso, tratado com naturalidade pelas crianças. Muitas vezes, os alunos
relatam com detalhes as mortes, os requintes de crueldade presentes envolvendo os
assassinatos, os confrontos com policiais e bandidos. A autora ressalta que a violência já
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está incorporada à vida dessas crianças, estando sempre presente nas conversas do dia a dia.
Uma fala retirada da sua pesquisa ilustra esse fato: “Outro dia tava muito violento por aqui.
Passou bala raspando pela minha cabeça e tive que me abaixar e ficar quieto até os tiros
acabarem, mas eu tava é morrendo de medo” (1986, p. 82).
O tema trabalho também é tratado dentro de uma perspectiva diferente. Para a criança
da favela, o trabalho nunca está dissociado de suas vidas. O trabalho funciona como uma
compensação para quem abandonou os estudos ou também para compor a renda de suas
famílias. Para Medeiros é muito claro que a escola não perde os alunos somente porque
eles necessitam de trabalhar, mas principalmente porque existe um hiato enorme entre a
escola e a realidade de vida dessas crianças.
Para explicar essa relação entre trabalho e escola:
a forma como a escola está organizada, a rigidez de horários, faz com que
seja muito difícil, a convivência dos estudos com a escola.(…) Por outro
lado, a criança que trabalha, sente mais claramente a distância que existe
entre a sua vida real e seu papel de aluno, o que também contribui para
afastá-lo da escola (MALTA apud MEDEIROS, 1986, p. 61).

Monteiro ressalta o fato da escola pública localizada em periferia negar a própria
condição de trabalhador que define grande parte dos seus alunos, o que contraria a proposta
inicial de que a mesma estaria “aberta” para receber os alunos das camadas populares. Para
Medeiros, as escolas públicas de classes populares causam e reforçam um sentimento forte
de incompetência e de incapacidade, contribuindo para ceifar os projetos e sonhos dessas
crianças.
Mais uma vez, Medeiros se reporta a Malta para enfatizar o forte papel de
“expulsão” que a escola exerce e esclarecer o caráter ideológico do conceito “evasão
escolar”, que transfere para a criança a iniciativa de abandonar a escola, tornando a vítima o
algoz da situação.
Nesse ponto, o diálogo com Valla (1996) faz-se necessário para avançarmos. Valla
nos revela que a crise de interpretação é nossa ao não procuramos compreenderà fala das
camadas populares. É pertinente dar voz ao próprio autor:

21

Talvez uma das coisas mais difíceis para os profissionais/mediadores
compreenderem com relação aos contatos que desenvolvem com as
classes subalternas é que a cultura popular, é, na realidade, uma
teoriaimediata, isto é, um conhecimento acumulado e sistematizado que
interpreta e explica a realidade. Neste sentido, mesmo que alguns
mediadores são mais atenciosos e mais respeitosos com os pobres da
periferia, o papel de “tutor” ainda predomina nas relações com estes
grupos (VALLA, 1996, p. 1).
A proposta de Medeiros vai ao encontro do pensamento de Valla ao sugerir que o professor
abandone os preconceitos sobre a favela e invista numa aproximação maior com esses alunos. Tal
postura possibilitaria uma nova forma de pensar e construir o conhecimento.

Burgos (2011) também concorda que existe uma falta de conhecimento da escola em
relação às favelas. Mesmos entre os professores que lecionam em escolas de favelas
prevalece uma imagem negativa dos alunos, associada ao local no qual vivem.

A favela acaba servindo como bode expiatório para se evitar o confronto
dos problemas da própria escola. Boa parte da cultura da violência que os
professores atribuem ao mundo dos alunos é produzida na própria
sociabilidade escolar (BURGOS, 2011, p 5)

Nas palavras de Burgos, mais do que reproduzir a segregação urbana, a escola passa a
produzir a segregação. Dessa forma escolas “ruins na favela reproduzem cidade partida”, a
escola passa a fazer um desserviço para a comunidade, conclui o autor. As escolas
localizadas nas favelas ou situadas no entorno sofrem com o efeito da segregação territorial
e com todas as demandas sociais e econômicas que envolveram a construção desse espaço
A violência também produz um efeito negativo no rendimento escolar dos alunos em
áreas de risco. Um estudo realizado pela pesquisadoraJoana Monteiro, da Fundação Getúlio
Vargas, revela que alunos de escolas do Rio próximas a áreas de risco pontuam menos na
Prova Brasil. “Se você compara alunos que estudam, nas mesmas escolas, em anos que teve
confrontos versus em anos que não tiveram você vê que a violência é associada a uma
queda no rendimento escolar” 2 , afirma Joana Monteiro. Portanto, a violência afeta
diretamente o desempenho dos estudantes.Além disso, o medo dos tiroteios mantem os
2

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/estudo-revela-que-violencia-atrapalha-rendimentoescolar-em-areas-de-risco.html
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alunos, por vários dias, longe da escola. Uma professora da Maré diz que, ao longo do ano
passado, a escola onde trabalha ficou, ao todo, 40 dias sem aulas por causa da violência: “E
a evasão escolar advém daí mesmo. Alguns não passam dos 11 anos, 10 anos, eles
abandonam”, diz a professora3
A frequência dos tiroteios exige uma reação imediata dos alunos e professores: “Eles
já sabem, começou o primeiro tiro, todos correm, já saem agachados para o corredor”,
relata a professora.O problema assumiu tanta repercussão que o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de
Janeiro para oferecer um treinamento de segurança aos professores, funcionários e alunos.
“Via de regra, os alunos vão se proteger. Buscar um espaço, alunos e servidores, onde eles
fiquem protegidos”, até a situação se acalmar, diz Heloísa Werneck, assessora técnica da
SME do Rio de Janeiro4
O caso da Maré é significativo e ilustra o cotidiano de muitas escolas inseridas nas áreas de
conflito, alterando a rotina das aulas, interrompendo o processo de aprendizagem, e
expondo a vida de professores e alunos ao risco. As escolas localizadas em favelas ou
próximas destas são as mais afetadas pelo efeito da violência urbana em uma cidade como
o Rio de Janeiro. Um desafio cada vez mais presente e urgente nas pautas e nos debates
envolvendo políticas educacionais. Para aprofundarmos a discussão, precisamos retomar o
processo histórico de formação da favela e entender o seu lugar e a sua função na cidade do
Rio de Janeiro.
1.2Favelas: o que fazer com elas?

Todo mundo chama de violento a um rio turbulento,
mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.
(Bertolt Brecht)

3

. http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/estudo-revela-que-violencia-atrapalha-rendimentoescolar-em-areas-de-risco.html
4

. http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/08/estudo-revela-que-violencia-atrapalha-rendimentoescolar-em-areas-de-risco.html
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Nesta seção nos propomos a discutir como foi construída historicamente essa relação
entre a cidade e a favela. De uma forma geral, o objetivo é apresentar um panorama das
intervenções políticas, administrativas e territoriais que foram realizadas nesse espaço, ao
longo de mais de um século de existência da favela. Debater também como as favelas
tornaram-se lugares associados à violência, criminalidade e pobreza.
A historiografia sobre as favelas data o seu surgimento entre a 2º metade do século XIX
e o início do XX. Entre os estudiosos, não existe um consenso acerca da origem da favela.
Para Abreu (1994) e Vaz (2002) a origem das favelas está relacionada com as campanhas
higienistas e as reformas urbanas que demoliram cortiços e estalagens no centro da cidade,
sobretudo na gestão do Prefeito Pereira Passos (1902-1906). Em decorrência dessas
medidas, a população desabrigada ocupou os morros no entorno da cidade.
Segundo Gonçalves (2013), o termo “favela” possui uma relação direta com a Guerra
de Canudos (1896-1897). Na região do sertão do Estado da Bahia, havia um morro
denominado“favella” 5 Os soldados que regressaram da guerra passaram a estabelecer
residência no Morro da Providência e em alusão à campanha vitoriosa de Canudos, o morro
passou a ser chamado de “Morro da Favella”. Gonçalves (2013) ressalta que, já na segunda
metade do século XX, o termo favela passou a ser utilizado para definir “todas as
habitações precárias do mesmo tipo espalhadas nos diversos morros da cidade (2013, p.44).
Lícia Valadares (2005) também concorda que o mito de surgimento da Favela está
ligado à história de Canudos. Para a autora, a dualidade sertão/litoral, presente na obra de
Euclides da Cunha, será reproduzida na oposição “favela/cidade A descrição de Euclides da
Cunha em seu livro Os Sertões exerceu uma grande influência nos cronistas, médicos,
higienistas e engenheiros que se propuseram a escrever e pensar

sobre favela.Valadares

(2000) aponta que desde a origem da favela, esta foi concebida como um espaço a ser
administrado e controlado. A transformação da favela em problema é fortemente embasada
5

A origem do termo favela surge no episódio histórico conhecido por Guerra de Canudos. A cidadela
de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude
da planta Cnidoscolusquercifolius (popularmente
chamada
de favela por
produzir
uma
semente leguminosa em forma de favo) que encobria a região. Alguns dos soldados que foram para a guerra,
ao regressarem ao Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber o soldo, instalando-se em
construções provisórias erigidas sobre o Morro da Providência. O local passou então a ser designado
popularmente Morro da Favela, em referência à "favela" original.
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pelos discursos dos médicos e engenheiros preocupados com o futuro da cidade do Rio de
Janeiro. Na Primeira República, a favela representava um sério problema do ponto de vista
social, de segurança, higiene geral para a cidade e, também, estético. No século XX,
prevaleceu a abordagem da favela como algo exótico, um problema de arquitetura e saúde
Já para Andrelino Campos(2011) as favelas têm suas origens nos quilombos. Para o
autor, a favela representa para a sociedade republicana, o mesmo que os quilombos
representaram para a sociedade imperial e escravocrata: uma ameaça. Guardadas as devidas
proporções, os favelados tornam-se as classes indesejáveis, como foram os quilombolas.
Um ponto em comum entre Valadares (2005) e Campos(2011)é que a favela tornou-se
um espaço estigmatizado socialmente.A favela constituiu-se um risco e uma ameaça à
ordem social, uma concepção que ganha força e passa a ser amplamente difundida.
Devemos salientar que essa estigmatização do espaço atinge também os moradores da
favela.
A favela representava para a cidade o que Canudos representou para o Brasil: um risco,
que colocava em cheque o projeto de modernização e organização da cidade do Rio de
Janeiro.A favela passa a ocupar o lugar dos cortiços na cidade, como o lugar da moradia
dos pobres. A favela herda uma carga moral e higienista muito forte.
Favelas: o que fazer com elas? Esta é uma pergunta que acompanha a favela desde a sua
origem até os dias atuais. Como pensar a cidade do Rio de Janeiro sem considerar a
existência das favelas? A relação entre a cidade e a favela é marcada por momentos de
tensões, concessões, aproximações. Entretanto, apesar das tentativas de extinção das favelas
que integrava a pauta de programas oficiais de muitos governos, a favela e seus moradores
resistiram e resistem. Os repetidos esforços de escondê-los ou de removê-los do cenário da
cidade carioca tornam os favelados cada vez mais presentes na arena política e forçam a
reformulação de políticas públicas para repensar e reinventar a relação cidade x favela.
A cidade do Rio de Janeiro possui uma peculiaridade que acompanhou a sua
transformação em uma grande cidade. Durante o processo de organização dos espaços
residenciais, não ocorreu o isolamento espacial dos grupos e das classes sociais.
Diferentemente dos Estados Unidos, que prevalece o “modelo clássico” de separação
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residencial e social, caracterizado por subúrbios abastados e “inner-cities” empobrecidas e
muito violentas, enquanto em algumas metrópoles europeias a ocupação dos setores mais
centrais é feita por camadas médias e grupos abastados, em contraste com os subúrbios que
são ocupados pelas camadas mais pobres da sociedade (ALVES et al, 2008).
No final do século XIX, a presença dos cortiços na cidade do Rio de Janeiro
constituía um elemento de preocupação das autoridades governamentais. O foco das
preocupações girava em torno dos danos que tais habitações causavam para a cidade
carioca. Os cortiços reuniam todas as mazelas sociais como moradia de vagabundos,
capoeiras; comportamentos e hábitos sociais classificados como amorais. Nesse período
intensificou-se o discurso higienista, que atravessará um longo período da República, com o
objetivo de extinguir os cortiços e com eles os grupos identificados como socialmente
perigosos.
Conforme destaca Gonçalves (2013) a proposta de remoção dos cortiços possuía
bases legais e estava inserida no contexto de remodelação e reorganização pelo qual a
cidade do Rio Janeiro vivenciou nas primeiras décadas do século XX. Todavia, já em
1880, a Junta Central de Higiene proibiu as novas construções e exigiu o fechamento das
construções coletivas. O Código de Posturas do Município de 1890 ampliava os
mecanismos de controle social das camadas populares. Uma das determinações do novo
código era a obrigação instituída para os proprietários dos cortiços de entregar todos os dias
na delegacia a lista dos seus locatórios. Gonçalves ressalta que nem sempre essas
legislações foram aplicadas com rigor da lei, uma vez que poderiam acirrar tensões sociais
e resultar em conflitos que fugiriam do controle oficial.
Uma vitória importante na batalha pela erradicação dos cortiços ocorreu no dia 26 de
janeiro de 1893, na gestão do Prefeito Barata Ribeiro que finalmente, pôs ao fim ao famoso
cortiço Cabeça de Porco. Juntamente com ele, acreditava-se extirpar do centro da cidade
esse antro de imoralidade e de vícios, propulsor de epidemias morais e sociais
(VALLADARES, 2005).
Para os estudiosos do tema cortiço no Rio de Janeiro, existe uma relação clara entre as
demolições dessas habitações e a ocupação ilegal dos morros do Centro da cidade no início
do século XX. Valladares (2005) utiliza o termo “germe” da favela e cita outros autores que
concordam com essa tese como Rocha, 1986; Carvalho, 1986; Benchimol, 1990.
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O projeto de higienização e modernização da cidade seguiu vigorosamente com a
indicação do engenheiro Pereira Passos para o cargo de prefeito da cidade pelo presidente
Rodrigues Alves. A inspiração para a transformação do Rio de Janeiro vem da cidade de
Paris, a Haussmanntropical. A proposta consistia em conferir ares de modernidade e
embelezamento a capital do país.
Com esse propósito, o Prefeito Pereira Passos (1902-1906) não mediu esforços para
realizar as reformas urbanas necessárias. Mesmo que houvesse a necessidade de adotar
medidas de caráter impopular, o que explica a definição do seu período de governo como
“ditadura Passos”. Dentre as ações, destacamos a proibição dos quiosques e de qualquer
tipo de comércio ambulante, promulgação leis que proibiam reformas nos cortiços
existentes e proibiu a criação de animais nas cidades (GONÇALVES, 2013).
Entretanto,

as

reformas

promovidas

por

Pereira

Passos

provocaram

descontentamentos nos meios populares e abalaram a tranquilidade da sociedade carioca.
Um dos expoentes desse descontentamento foi a Revolta da Vacina ocorrida em 1904. A
campanha de vacinação obrigatória, promovida pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz,
não foi bem recebida pelos meios populares. O principal foco de tensão era a forma
compulsória com a qual o governo invadia as residências para aplicar a vacina.

Nas

palavras de Carvalho (1987, p.139)“era uma revolta fragmentada, de uma sociedade
fragmentada”, contudo, foi um movimento popular baseado na resistência dos cidadãos a
forma arbitrária e autoritária com a qual o governo pretendia conduzir os seus direitos.
Diante desse cenário, já era possível identificar os impactos para as camadas
populares do projeto de remodelação, embelezamento e reorganização do espaço urbano e
apontar quem seriam os grandes beneficiários das reformas empreendidas por Pereira
Passos. Para Gonçalves (2013) as reformas beneficiaram o grande comércio, sobretudo os
importadores; o setor de transportes, da construção civil e da incorporação imobiliária. O
autor ainda destaca a nova configuração espacial da cidade do Rio de Janeiro emergente
dessas reformas: o centro foi reservado para negócios, os bairros próximos ao centro,
principalmente aqueles localizados na orla marítima, na Zona Sul, para as classes médias e
altas. E por último, restavam para as classes populares os subúrbios, ou ainda os cortiços
que escaparam das demolições ou morros da cidade.
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O final da década de 1920 não apresentou um cenário favorável paras favelas. O
discurso vigente constrói uma crítica muito contundente contra as favelas e a proposta de
erradicação destas e expulsão dos seus moradores para locais afastados da cidade ganha
adeptos. O médico Augusto Mattos Pimenta, figura importante nos negócios cariocas,
também se apresentava como engenheiro e jornalista, desencadeou uma campanha direta
contra a favela. Matos Pimenta contava com o apoio da imprensa carioca e dos poderes
públicos e contribuiu significativamente para a transformação da favela em problema
(VALLADARES, 2005).
Mattos Pimenta reafirma os pressupostos do discurso higienista, defendendo um
projeto mais amplo de modernização e embelezamento. Sua campanha ocupou as páginas
dos principais jornais da cidade: O Globo, A Notícia, Jornal do Comércio, O Jornal,
Correio da Manhã e Jornal do Brasil. A imagem da favela era associada a “lepra da
estética”, propondo uma “barreira profilática” para separá-la e para não poluir os ares da
cidade. Denuncia a favela como lugar anti-higiênico, insalubre, local de aglomeração de
pobres perigosos e um lugar sem lei. Mattos ressalta que as favelas são “desprovidas de
qualquer espécie de policiamento”, sendo o ambiente propício para gerar intranquilidade e
insegurança para a cidade.O Estado tinha que assumir uma função ordenadora,
disciplinadora para conter essa “lepra” que infestava a cidade (VALLADARES, 2005).
O reconhecimento oficial das favelas ocorreu na gestão do Prefeito Pedro Ernesto. A
administração de Pedro Ernesto inaugurou uma nova relação política com as camadas
populares, sobretudo os favelados. Para ampliar a comunicação com essa população
realizou excursões nas favelas e também visitou bairros da periferia. Implementou diversos
serviços públicos nas favelas como a abertura de diversas escolas públicas às margens das
favelas, até a construção da primeira escola em favela, a Escola Humberto de Campos na
favela da Mangueira (GONÇALVES 2013). Nesse momento, Anísio Teixeira realizava
uma profunda reforma educacional no Rio de Janeiro, Distrito Federal que será abordada
com mais detalhes no capítulo 2.
O Código de Obras de Cidade de 1937 é um documento emblemático que expõe e
oficializa a situação marginal das favelas. Ainda de acordo com o Código, estão proibidas
novas construções, assim como a melhoria das existentes e, por fim, propõe a eliminação
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das favelas. Para Valadaresfica evidente que após o reconhecimento oficial da existência da
favela, o passo seguinte, seria administrar e controlar esse território:

Foi certamente a necessidade de administrar a favela e os seus pobres que
despertou o interesse em conhecê-la e conhecê-los mais de perto. Para
bem administrar e bem controlar é necessário quantificar e dimensionar o
problema ou a questão (VALADARES, 2000, p19).

Outra solução para o problema das favelas surge com a construção dos Parques
Proletários. Os principais Parques Proletários foram o do Leblon, Caju e Gávea. Para morar
nos Parques Proletários os novos moradores tinham que seguir regras. Tanto Burgos quanto
Gonçalves apontam o caráter disciplinar e pedagógico dos Parques Proletários. Os
moradores residentes nos Parques tinham que seguir e respeitar algumas regras como:
manter relações cordiais com os moradores, cuidar da educação das crianças, legalizar
casamentos entre outras, movimento que é sempre reeditado e atualizado de acordo com os
interesses do momento vigente (BURGOS,2006).
A criação da Fundação Leão XIII e da Cruzada de São Sebastião constituem duas
ações contundente do Estado com o intuito de enquadrar as favelas no espaço urbano da
cidade do Rio de Janeiro. A criação Fundação Leão XIII ocorreu no ano de 1946, como
uma alternativa às investidas da política de Getúlio Vargas. Possuía a missão de conferir
assistência moral aos moradores dos morros e das favelas do Rio Janeiro. Por sua vez, a
Cruzada de São Sebastião, fundada no ano de 1956, teve uma ação mais destacada que a
primeira. A Cruzada de São Sebastião viabilizou a chegada de serviços básicos em 12
favelas, tendo uma atuação decisiva na não remoção de três favelas: Borel, Dona Marta e
Esqueleto6.
Com a instauração do regime civil-militar em abril de 1964, a política de remoção
das favelas adquire status de política de Estado para as favelas cariocas no período de
6

A Favela do Esqueleto foi uma favela que existiu até o início da década de 60 do século XX no local onde
hoje encontra-se a Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ), no bairro do Maracanã, zona norte
do Rio de Janeiro. Graças ao então polêmico governador da Guanabara Carlos Lacerda, a favela foi removida
e seus moradores foram assentados, em sua maioria, para a zona oeste da capital fluminense, mais
precisamente em Bangu, em Vila Kennedy.
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1968-1973. A maior parte das favelas removidas estava situada na orla da Lagoa e do
Leblon: Catacumba, Jóquei Clube, Ilha das Dragas e Praia do Pinto.

O contexto de

repressão e supressão dos direitos de manifestação inviabilizou qualquer tentativa de
resistência. Brum (2012) ressalta que o estigma do favelado prevaleceu no programa de
remoção, não tendo como combatê-lo.
Os esforços do regime militar em silenciar e enfraquecer a luta por direitos sociais e
políticos provocou um efeito desestruturador sobre as organizações partidárias e sindicais e
também sobre as favelas e seus movimentos de mobilização que seriam desmantelados.
Todavia, a retomada do processo de redemocratização reconduziu as organizações
partidárias, sindicais e operárias para a arena política. Para Burgos (2006) o mesmo não
aconteceu com os moradores das favelas que perderam o trilho de retomada democrática.
Para o autor um fato que contribuiu para isso, foi à associação da favela e
consequentemente seus moradores ao tráfico, à criminalidade, sendo um entrave para o
avanço dos direitos civis e políticos, permanecendo como obstáculos para uma integração
da favela à cidade.
O governoBrizola (1983-1986/1991-1994) acenou com uma nova proposta de
tratamento para a questão das favelas, sobretudo na área de segurança. A referida proposta
baseava-se numa mudança de conduta da polícia com relação aos moradores das favelas,
priorizando uma política de direitos humanos em detrimento dos abusos e desrespeitos que
pautavam as ações autoritárias e violentas do regime anterior (BURGOS, 2006).
Todavia, na década de 80 novos elementos complexificariam o problema favela: a
presença de grupos paraestatais. Embora, a presença dos jogos de bicho fosse algo notório e
até mesmo tolerado, o mesmo não ocorreu com a presença cada vez maior “de grupos
dedicados ao tráfico de entorpecentes” (BURGOS, p 43, 2006).
O Favela-Bairro implementado na gestão César Maia sinalizou com uma proposta de
reconhecimento e incorporação das favelas como bairros da cidade. O objetivo consistia em
“construir ou complementar a estrutura urbana principal (saneamento e democratização de
acessos) e oferecer as condições ambientais de leiturada favela da como bairro da cidade”
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(BURGOS, p.49, 2006). No entanto, a realização do programa Favela-Bairro seria restrita a
algumas favelas.
Desde o primeiro mandato no ano de 2008, o Prefeito Eduardo Paes vem
promovendo significativas transformações em diferentes áreas da cidade do Rio de Janeiro.
Na área da saúde expandiu a atenção básica com a criação das "Clínicas da Família".
Iniciou uma “revolução” na mobilidade urbana com a implantação do Bilhete Único
Carioca e de quatro corredores expressos de ônibus articulados o Bus Rapid Transit
(BRTs), Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, com previsão de ligar as
principais regiões da cidade até as Olimpíadas.
Na área da Educação acabou com a aprovação automática, ampliou o ensino para a
primeira infância com a criação dos Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) e adotou
o regime integral em comunidades carentes através das "Escolas do Amanhã"7
Nas seções posteriores debateremos algumas dessas ações. Atualmente, duas políticas
têm como foco as favelas e seus respectivos moradores: o projeto de pacificação,
personificado com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), no âmbito da segurança, e o
Programa Escolas do Amanhã, voltado para área educacional. Apesar de serem projetos de
áreas distintas, o espaço escolar se torna um ponto convergente dessas duas políticas.

1.3 Programa Pacificador: Nova salvação para as favelas?

"Um tiro em Copacabana é uma coisa,
um tiro na Coréia,
no Complexo do Alemão, é outra"
(Secretário de Segurança do Rio de Janeiro)

A Unidade de Policia Pacificadora (UPP) tornou-se um dos programas mais
importantes e de maior visibilidade da Segurança Pública realizado no Brasil, nas últimas
7

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/gbp
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décadas, sendo implantado no Rio de Janeiro, no final do ano de 2008. O Programa das
UPPs envolve as três esferas governamentais: municipal, estadual e federal e diferentes
atores da sociedade civil, reunidos em torno do objetivo de retomar, definitivamente, áreas
dominadas pelo tráfico, assim como aproximar o Estado da população. Ainda de acordo
com o site oficial da Secretaria de Segurança Pública, o Programa- planejado e coordenado
pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional- está fundamentado nos
princípios da polícia de proximidade, um conceito supera a ideia de polícia comunitária e
possui sua estratégia alicerçada na parceria entre a população e as instituições da área de
Segurança Pública.Outro ponto importante está relacionado como fato de a pacificação ter
papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico das comunidades, pois
potencializa a entrada de serviços públicos, infraestrutura, projetos sociais, esportivos e
culturais, investimentos privados e oportunidades.
Sem dúvida, o Rio de Janeiro é o primeiro estado a vir à mente quando o
assunto é favela. Numa cidade como mais de mil [favelas], o tema
segurança torna-se assunto diário e sempre dramático. No final de 2008
implementamos o projeto UPP que recebe forte apoio da mídia e da
sociedade. A ideia é simples. Recuperar para o Estado territórios
empobrecidos e dominados por grupos criminosos armados. Tais grupos,
na disputa de espaço com seus rivais, entraram numa corrida
armamentista nas últimas décadas, uma disputa particular na qual o fuzil
reina absoluto. Decidimos então pôr em prática uma nova ferramenta para
acabar com os confrontos: as UPPs. Ocupamos quatro comunidades em
bairros distintos em caráter definitivo. Há uma tremenda dívida social que
vem desde a colonização destas terras. A maioria é de negro, pardos,
mulatos e pobres e muito pobres. Carências tão grandes que é preciso
ajudá-los a pedir, pois lhes é difícil até priorizar as emergências. Podemos
traduzir as causas da violência de diversas formas: desigualdade falta de
educação, corrupção, falta de assistência, falta de planejamento das
cidades, enfim, inúmeras possibilidades. No Rio, o projeto no qual
apostamos é a UPP e estamos aprendendo com os resultados. Sai o tráfico
e entra a polícia definitivamente. Como tenho repetido sempre que sou
interpelado: ou a sociedade abraça e acolhe estas áreas ou nada vai mudar
de fato. (BELTRAME,2009, p.1)

As UPPs não são o marco zero da politica de segurança pública para as favelas. Cabe
registrar que já ocorreramoutras ações policiais específicas para estas áreas, como o
Mutirão da Paz, forma de policiamento comunitário, experimentado no período de 1999 a
2000. O Grupamento de Áreas Especiais (GAPE) foi inspirado na experiência
anterior,criado como uma unidade operacional especial da Polícia Militar nos anos 2000,

32

inicialmente nas favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, entre os bairros de Copacabana
e Ipanema(BURGOSetall ,2011).
Entretanto, os autores apontam algumas singularidades das UPPs, dentre elas, o
grande apoio recebido da mídia e do empresariado. O apoio da iniciativa privada custeou a
manutenção e o suporte logístico das UPPs (BURGOS etall ,2011).
O programa de pacificação personificado com o modelo das UPPs contou com a
imprensa, importante aliada na consolidação do discurso de promoção da paz por meio do
combate ao tráfico e do estabelecimento da ordem nas favelas.

Batista (2011)

tambémressalta a cobertura da mídia onde se mesclam uma visão salvacionista e
sensacionalista, durante o processo de pacificação, contribuindo para a criação de um
consenso em torno da UPP, apontadas como a “salvação” do problema da violência da
cidade,
Rocha e Palermo (2015) analisam a atuação da mídia impressa, especificamente o
Jornal O Globo, na cobertura do projeto de pacificação, inaugurando um novo repertório
para abordar o tema da violência urbana da cidade do Rio de Janeiro. Construção de um
discurso consubstanciado no antes e no depois da pacificação, um aspecto muito presente
nas reportagens envolvendo comunidades “pacificadas”.

Por isso, a importância da

construção retórica da paz amplamente veiculada pelo jornal ancorado em umasemântica da
calma, da tranquilidade.
A ausência da violência e a paz experimentada com o processo de pacificação “mobiliza o
imaginário popular em torno da ideia de cidade pacificada”, palco de um importante
evento, os Jogos Olímpicos de 2016 (ROCHA, PALERMO, 2015, p 26.).
A favela do Santa Marta foi a primeira a ser ocupada no dia 19 de dezembro de
2008. Logo, as reportagens enfatizaram as mudanças ocorridas associadas à presença da
força militar, a ausência do tráfico de drogas e a consequente regularização da rotina na
favela. As matérias do referido jornal exaltaram “o clima de tranquilidade” reinante no
morro. Entre os moradores, a sensação era de alívio com o fim dos tiroteios, das bocas de
fumo; a liberdade de ir e vir.Dessa forma, a favela Santa Marta resgata sua imagem positiva
diantedo bairro de Botafogo, deixando de representar uma ameaça, um perigo. Os reflexos
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da segurança ecoavam no mercado imobiliário, no turismo na favela e no comércio do
entorno da comunidade. Já a ocupação da Cidade de Deus ocorrida em 1/11/ 2008,
designada “A Cidade de Deus é de Deus” contou com 150 policiais e apresentava os
seguintes objetivos:“reprimir o tráfico, os roubos de carros, os assaltos a transeuntes e em
ônibus”. O processo na Cidade de Deus se mostrou mais complicado.
A ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, ocorrida na manhã do
domingo de 28 de novembro de 2010, contou com um enorme aparato bélico: Batalhão de
Operações Especiais (Bope), tropa de elite da PM, forças armadas, tanques blindados,
helicópteros e armas de guerra, e contou com uma ampla cobertura nos meios de
comunicação.
A Rede Globo de Televisão alterou a grade da sua programação de Domingo para
transmitir ao vivo um momento histórico para a cidade do Rio de Janeiro. Aoperaçãofoi
exibida no Rio Contra o Crime, apresentado pelos repórteresAna Paula Araújo e Márcio
Gomes e com os comentários Rodrigo Pimentel8.
O Programa Fantástico também repercutiu e realizou uma edição especial dando
cobertura completa do “dia histórico em que o Alemão foi ocupado”. O programa encerrou
com uma imagem da Igreja da Penha, com a música Baião da Penha, de Caetano Veloso,
em homenagem ao bairro

9

. A emissora prosseguiudurante a semana seguinte,

acompanhando a prisão e a transferência dos detidos para presídios federais; assim como a
continuação do processo de pacificação nas comunidades da Vila Cruzeiro e no Complexo
do Alemão.As imagens feitas pela Globo percorreram o mundo e se tornaram um símbolo
do retorno do poder público às áreas dominadas pelo crime10.
A cobertura da retomada da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão pelas forças
do Estado garantiu ao JN, em 2011, o Prêmio Emmy Internacional11. Essa cobertura possuiu
8
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/ocupacao-do-alemao/invasao-epacificacao.htm.
9

http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/ocupacao-da-vila-cruzeiro-e-do-complexo-do-alemao2010/2346264/
10

11

0https://www.youtube.com/watch?v=PDPMPesOaQg

11
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/ocupacao-do-alemao/invasao-epacificacao.htm
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um significado especial para a Rede Globo, pois foi no Complexo do Alemão que o
jornalista Tim Lopes foi assassinado, após ser descoberto em uma reportagem investigativa
na Vila Cruzeiro.
Se por um lado a imprensa se transformou em um importante aliado no projeto de
“pacificação”, por outro pode influenciar na ação da polícia em diferentes lugares da
cidade. O próprio Secretário de Segurança José Mariano Beltrame faz distinção da atuação
policial em diferentes favelas e sublinhou o cuidado com as operações realizadas nas
favelas da zona Sul do Rio:

(..) que é difícil a polícia ali entrar, porque um tiro em Copacabana é uma
coisa. Um tiro na [favela da] Coréia, no complexo do Alemão [nas zonas
Oeste e Norte, respectivamente], é outra (...) uma ação policial em
Copacabana tem uma repercussão muito grande, porque as favelas e os
comandos estão a metros das janelas da classe média(..) (FOLHA DE
SÃO PAULO,2007),

A declaração de Beltrame repercutiu negativamente, no entanto, o governador
Sérgio Cabral, em entrevista para o site notícias do G1 endossou a fala do secretário,"Você
pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e Copacabana,
é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de
produzir marginal" (G1, 24/10/2007).O jornal eletrônico Causa Operáriaclassificou a fala
do governador como nazista eincentivadora do extermínio da população pobre12. O ministro
da Defesa Nelson Jobim, também defendeu Beltrame. Para Jobim a UPP, "É uma política
correta, temos que partir para o confronto. Isso dá um desconforto para os acadêmicos, mas
faz parte do jogo democrático” (FOLHA DE S. PAULO,/2007).
A cidade do Rio de Janeiro tem ocupado papel de destaque na “vitrine” no cenário
mundial, como palco de realização de grandes eventos: Jornada Mundial da Juventude
ocorrida em 2013, Copa do Mundo realizada em 2015, e os Jogos Olímpicos que
acontecerão em 2016. Diante de tal contexto, o governo municipal demonstra suas
preocupações com relação ao setor educacional e, em especial, ao grande contingente de
estudantes que habitam as chamadas “áreas de situação de conflito”.

12

http://www.pco.org.br/nacional/para-sergio-cabral-a-favela-e-fabrica-de-produzir-marginais/ioi,p.html
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Diante deste contexto, oProjeto Escolas do Amanhã 13 , objeto de investigação da
presente pesquisa, ganha visibilidade social e relevância política. Afinal, o referido projeto
tem como objetivo principal melhorar a qualidade da aprendizagem de escolas localizadas
nas áreas vulneráveis da cidade, o que representa 15% da rede municipal 14 . O Projeto
educacional “Escolas do Amanhã” assume uma objetivação que se adequa às inúmeras
ações governamentais relacionadas às iniciativas de pacificação da cidade, provocada pelas
ocupações de favelas pelas forças policiais cariocas denominadas UPP. Por sua vez, essas
ações das UPP:
Reforçam interesses que congregam as relações entre as organizações
não-governamentais, grande mídia, grupos empresariais e estratégias de
marketing dos grandes eventos que serão sediados na cidade do Rio de
Janeiro como: Copa do Mundo e Olimpíadas (SILVA, 2010, p.1).
.

Tal ação educacional está diretamente interligada a uma política de segurança
pública mais ampla de expansão das UPP que pretende diminuir a criminalidade nas favelas
e exercer um controle do Estado nestes espaços geográficos, alterando a dinâmica cotidiana
da rotina destes moradores.
Iniciado o ano de 2015, os tiroteios tornaram-se frequentes na Vila Cruzeiro e nas
áreas adjacentes, mas nem sempre os episódios são divulgados pela grande imprensa. Para
obter informações sobre a situação na região professores e funcionários das unidades
escolares recorrem aos colegas que moram próximos da escola ou a página da comunidade
no facebook. A situação só ganha repercussão na mídia se for um caso de grandes
proporções, como por exemplo, o assassinato do motoboy, Diego Algarves, morto com um
tiro na nuca, por um soldado da UPP, durante uma abordagem policial15.
A grande mídia repercutiu de formas diferentes os assassinatos do motoboy Diego
Algarves e do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira (DG). DG foi assassinado por
13

Vale aclarar que, em alguns documentos da rede municipal do Rio de Janeiro, as “Escolas do Amanhã” são
apresentadas como projeto. Em outros, entretanto, são reconhecidas como programas. Optei por chamá-las
como projeto, pois é a forma prioritária adotada pela Secretaria Municipal de Educação.
14

O município do Rio de Janeiro possui mais de mil unidades escolares, sendo a maior rede púbica municipal
do Brasil.
15

http://oglobo.globo.com/rio/clima-tenso-na-vila-cruzeiro-apos-morte-de-mototaxista-moradores-acusampms-15279772
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policiais da UPP do Pavão-Pavãozinho. O dançarino,inclusive, recebeu uma homenagem
especial do Programa Esquenta da Rede Globo 16. Enquanto, a morte de Diego Algarves,
motoboy residente na Vila Cruzeiro, não ocupou o mesmo espaço na mídia. Em comum
temos dois jovens mortos em situações envolvendo policiais da UPP, no entanto, a
visibilidade é maior no segundo caso, já que envolve uma favela localizada na zona sul do
Rio de Janeiro, o que revela uma correlação de distintas das forças sociais e políticas
existentes na cobertura e na visibilidade que a mídia confere aos fatos, traduzindo um
tratamento diferenciado para cada comunidade. O primeiro caso envolve uma comunidade
que fica na penumbra da cidade, não merecendo ocupar o mesmo espaço na cobertura da
grande imprensa.
A morte do menino Eduardo de Jesus Ferreira ilustra essa premissa. O menino foi
atingido por um tiro de fuzil, no dia 2 de abril, possivelmente disparado por um PM,
durante uma ação policial no Complexo do Alemão. Sua morte provocou reação em
diversos segmentos da sociedade17. A morte de Eduardo ganhou visibilidade nos principais
jornais e também nas redes sociais, circulando nas redes sociais fotos falsas de Eduardo
armado com um fuzil. A imagem associa o menino ao tráfico de drogas, incutindo a ideia
de que Eduardo era merecedor daquele destino18.
Este intenso e doloroso trabalho de “preservar a imagem” continua após a perda do
filho, conforme o relato do pai de Eduardo: "Quando fui socorrer meu filho, o PM falou
que eu era vagabundo que nem ele. Falou que matou um vagabundo que era filho de um
vagabundo", declarou o ajudante de pedreiro19. Mais uma vez faz-se necessário que o pai
da vítima justifique a sua condição social: "Sou trabalhador, trabalho de carteira
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assinada".20

Cunha (2010) alerta para o crescente fortalecimento do monopólio da

violência por parte do Estado, corporificado pela atividade policial. O autor questiona o seu
caráter arbitrário e indiscriminado. Entretanto, ressalta que existe uma “permissividade” da
violência repressiva quando esta é empregada aos alvos “merecedores”.
Outro aspecto importante levantado por Cunha (2010) refere-se à associação das
camadas populares como “bárbaros”, que reforça a associação entre crime e pobreza no
imaginário social que deslegitima e desacredita as demandas oriundas destes segmentos
sociais. Seria necessário promover algo que o autor define como “limpeza simbólica”, que
consiste num esforço da família da vítima em comprovar idoneidade e que não apresentem
nem ligação com o crime.
A violência no Rio de Janeiro voltou a ser destaque na imprensa internacional que
revela preocupação com a proximidade dos Jogos Olímpicos, que serão realizados em
breve, além de criticar o fato de os crimes ocorrerem em pontos turísticos ou em locais
próximo que vão receber competições durante o evento. Os jornais britânicos "The Daily
Telegraph" e "Daily Mail" conferiram destaque àentrevistade Alfredo Lopes, presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis: "infelizmente, a violência voltou a fazer parte
de nossa rotina diária". Já o "Telegraph" destacou os últimos casos de esfaqueamento na
cidade, que tiveram como vítimas tanto moradores locais quanto turistas, ressaltando que a
violência pode “afastar” os visitantes. Por sua vez, agência norte americana de
notíciasAssociated Press (AP) publicou matéria replicada por vários veículos de
comunicação, entre eles a Fox News, informando que a polícia carioca reforçou o
patrulhamento em áreas que atraem muitos turistas e que receberão eventos das
Olimpíadas. A agência concedeu espaço para o caso de esfaqueamento da chilena Isidora
Ribas, de 32 anos, na Glória, e à morte do médico Jaime Gold, que praticava ciclismo na
lagoa Rodrigo de Freitas, ambos em 2015. "Foi o quarto esfaqueamento no local além de
pelo menos dez outros ataques durante assaltos no Centro do Rio nas últimas semanas", diz
a matéria.A manchete do El País também apresenta um tom alarmista: “Andar de bicicleta
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se tornou um perigo mortal no Rio de Janeiro". O jornal destaca ainda que os recentes
crimes "deixam cidade a em estado de alerta", acrescenta que a Lagoa Rodrigo de Freitas,
"oásis urbano e futuro cenário olímpico, se transformou em um lugar perigoso para fazer
esportes"21.

1.4 Escolas nas áreas de conflito: entre a “pacificação” e rajadas de metralhadoras
- Professora, ontem teve muito tiro.
- O que você fez? Se protegeu, né..
-Não. Eu tava soltando pipa na laje.
-Mas isso é perigoso. Você pode ser atingido por um tiro!!
- Professora, eu sou escaldado... Tava numa parte mais alta.
Eu via de onde vinha os tiros. Tava ligado. Se viesse pro meu lado, eu
corria... Me abaixava, né.

O diálogo entre a professora e o aluno registrado acima é verídico e mostra a
realidade de muitas crianças e jovens de favelas cariocas, cada vez mais habilidosos em
desviar dos tiros e resistentes ao seu direito de brincar e de estudar, mesmo quando as
adversidades apontam para o contrário e da prometida pacificação.
Ao longo do mês de outubro de 2014, escolas interromperam suas aulas por conta
de sérios confrontos ocorridos nas comunidades, ocasionando falta de aula para
aproximadamente 11 mil alunos. Dezessete escolas da rede municipal não funcionaram na
Maré, na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão.Segundo a assessoria da SME, na Maré,
seis escolas, três creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) não funcionaram,
prejudicando 6.840 alunos. Na Penha, quatro escolas e um EDI não abriram e com isso
3.010 alunos foram impedidos de ir à escola. Já no Complexo do Alemão, duas escolas
tiveram suasatividades interrompidas e 1.308 alunos não tiveram aula. No total, 11.158
alunos não tiveram acesso ao ensino22.
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Os tiroteios e confrontos nas comunidades voltaram a interromper a rotina escolar
dos alunos do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro.
No último dia 26 de maio de 2015, as escolas localizadas no Parque Proletário da
Penha vivenciaram mais um capítulo da violência. Os alunos da Escola Municipal
Monsenhor Alves Rocha tiveram que se refugiar no corredor da unidade escolar para se
protegerem do intenso tiroteio que atingiu a região no período da manhã. A foto foi postada
na página do "Coletivo Papo Reto”. O Jornal O Dia também destacou o fato ocorrido:
“Alunos são abrigados no corredor durante tiroteio no Parque Proletário”. Procurada para
comentar a respeito da situação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) explicou que a
decisão de manter a escola funcionando é da direção, pois, esta possui autonomia para
decidir se abre ou fecha a unidade durante um confronto. Acrescentou ainda que para
manter a segurança dos alunos, a direção da escola optou por abrigá-los no corredor durante
o tiroteio. O comando da UPP do Parque Proletário também se manifestou, dizendo que os
policiais da UPP entraram em confronto com criminosos armados (..), por volta das 10h,
durante umpatrulhamento23
Nesse mesmo dia, o CIEP Brandão Monteiro localizado na mesma região viveu
momentos de terror. Mais uma vez, as redes sociais funcionaram como veículo de
informação e divulgação:“Alunos e Professores no chão, no CIEP Brandão Monteiro. nós,
alunos e professores do Ciep Brandão Monteiro no corredorhj. Passamos por maus
momentos lá”. As postagens dos usuários da páginaprosseguem alertando os moradores:
Bala cantando na Vila Cruzeiro. Atenção moradores! Mantenham-se em
segurança!”. E por fim, um desabafo: “Como acontece em vários lugares
do mundo na guerra entre fulanos e beltranos, só um lado que fica
prejudicado: O NOSSO!!!E não, não teremos passeatas, manifestações,
flores ou alguém discursando por nós na tv.
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No dia seguinte aos fatos relatados anteriormentepelos moradores , as aulas foram
suspensas nas escolas da região e a página da comunidade no facebook retrata o cenário
local24.
Operação policial que acontece na Vila Cruzeiro deixa alunos sem aula e
moradores com prejuízos. Crianças e responsáveis são avisados ao chegar
em algumas escolas que hoje não haverá aula.

A realização de operações policiais nas comunidades é ponto que necessita de
debate mais cuidadoso e aprofundado. Nos casos narrados anteriormente envolvendo as
escolas localizadas na Vila Cruzeiro, o confronto entre policiais e traficantes teria
acontecido envolvendo uma situação de patrulhamento. Dessa forma, as escolas foram
surpreendidas e não tinham muito que fazer, a não ser proteger os alunos.
Todavia como ficou a situação após os conflitos? Houve algum contato da UPP
para saber como estavam os alunos? Direção, alunos e professores receberam algum
suporte do poder instituído? A nota da SME é clara ao delegar a direção da escola a decisão
de manter ou não as escolas abertas em situações de conflito. Nestes casos, cabe perguntar
como a escola se organiza para liberar os alunos em situações de tiroteios? Há alguma
portaria, resolução que respalde a decisão dos diretores? A decisão continuar de ou
funcionando em situações de conflito é coletiva?
Outro aspecto denunciado pelos moradores é o fato dos tiroteios ocorrerem
frequentemente nos horários de entrada e saída dos alunos das escolas. Fato que causa
temor e preocupação na comunidade, uma vez que as crianças e os adolescentes ficam
expostos no meio do fogo cruzado, correndo o risco de serem atingidos por uma bala
perdida.
Vou falar uma coisa:
- Essa troca de tiros com as ruas cheias de crianças voltando das escolas é
coisa de outro mundo. Quanta desinteligência por parte da segurança
pública. Cadê o servir e proteger? (29/05/2015)25
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É pertinente questionar se existe algum critério ou alguma articulação entre os
poderes municipais e estaduais para a realização de operações policiais nas favelas. Se não
existe, o que justificaria as constantes ações e trocas de tiros em horários de grande
circulação na comunidade? Situação que expõe ao risco de morte crianças e adolescentes
no percurso do caminho para a escola. A função da polícia não seria de proteger e agir com
responsabilidade para não os colocar em perigo. Ou tal ação revela um lado perverso da
política de segurança: em nome do projeto de pacificação as possíveis perdas dessas vidas
justificariam um bem maior: a paz social. Resta uma pergunta: para quem a paz está sendo
assegurada?
Os tempos de paz prometidos pela pacificação parecem estar ameaçados e a descrença
no projeto da UPP voltar a rondar a comunidade:
Gente foi um impulso ver as crianças acuadas gritando. Mas tudo isso
prova o que é realmente a pacificação na nossa comunidade, a falta de
recursos para recuperar vidas, o estado vem banalizando a vida com
intuito de eliminar e não resgatar. Mas enfim vamos colocar nossas
cabeças para pensar, ano que vem teremos eleições veremos quem vai
representar esses caras aqui dentro, que vem pega nosso voto e nesse
momento difícil não aparecem para nos defender, sabem pq? Analisem
29/05/2015)26.
Uma Operação realizada pele Polícia Civil na Cidade de Deus, provocou o fechamento de
14 unidades da rede municipal de ensino da região. Com isso, 6.887 alunos ficaram sem aulas 27. A
situação chegou a um nível tão preocupante no Complexo da Maré que as escolas e as creches
tiveram o seu horário de funcionamento alterado por causa do aumento da violência. Após a saída
do Exército, os pais e alunos das unidades municipais da Maré já sentiram o reflexo nas suas
rotinas. Temerosos, os professores de 11 das 33 escolas e creches do conjunto de favelas solicitaram
medidas de proteção à Secretaria Municipal de Educação. A SME alterou emergencialmente o
horário das aulas que teve o tempo reduzido. O início, que era às 7h20, foi adiado para as 8h e o
término, que era 16h30, passou para 16h. A diminuição do tempode aula afeta a aprendizagem. De
acordo com os professores, os confrontos têm horário marcado para acontecerem: “Os tiroteios
sempre acontecem durante a troca da guarda da PM, por volta das 7h. Por isso, reivindicamos a
26
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redução do horário”, explicou a professora Suzana Gutierrez, do Ciep Elis Regina, localizada na
favela Nova Holanda28.
Os professores relatam ainda que nos dias 30 de junho, 1°, 2 e 3 de julho não teve aula.
“Semana passada também perdemos dois dias e nessa semana tivemos apenas meio período. É
sempre uma situação de muita instabilidade para quem está na escola”, afirmou outra professora,

que preferiu o anonimato. Segundo ela, “já peguei situações na minha escola do caveirão
parado na porta trocando tiros e a aula acontecendo”, ressaltou a professora29.
Os números apresentados pelo Jornal O Dia não deixam dúvidas com relação ao
impacto da violência na vida escolar dos alunos lotados em áreas de conflito. De acordo
com o levantamento realizado pelo jornal, a violência já deixou 32 mil alunos sem aulas em
apenas 22 dias. O número de alunos atingidos chega a quase 5% do total da rede 30

Quadro n1:Número de alunos sem aulas no Rio de Janeiro em 2015

Fonte: Jornal O DIA, 19/08/2015

Marta Moraes, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino (Sepe), cobra
uma atuação mais efetiva por parte da Prefeitura: “Estamos ilhados pela violência. É
28
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preciso que a prefeitura converse com a polícia para garantir a segurança na área das
escolas e também que faça concurso para porteiros e inspetores”31.
Os relatos de interrupção das aulas prosseguem: no dia 6 de julho, o problema se
repetiu com 3,5 mil crianças nas favelas do Rola e Antares, em Santa Cruz. Uma semana
depois, a violência afetou o funcionamento de colégios e comprometeu as aulas de 5,6 mil
alunos no Chapadão, em Costa Barros. Em 7 de agosto, novamente na Maré, 2 mil ficaram
sem aulas na região32.
Outras comunidades como na Pedreira, a violênciarecrudesceu em 10 de agosto,
quando escolas e lojas fecharam em luto pela morte do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o
Playboy. O toque de recolher deixou 6,5 mil crianças sem estudar. Já nodia 11, o caso se
repetiu no Morro do Juramento e atingiu cerca de 800 alunos estudantes da região33.
Uma moradora da Cidade de Deus, Maria da Conceição não se conforma com a
perda de aula do filho na Escola Municipal Alphonsus de Guimaraens. “Mandei meu filho
hoje, e ele voltou dizendo que a escola estava fechada. Isso é um absurdo”, criticou. “Quero
transferir meus filhos”, completou outro morador34.
O mês de agosto prossegue com mais interrupções de aulas e fechamento das
escolas por causa de Operações Policiais e confrontos nas comunidades: Operações
policiais deixam mais de 3.400 alunos sem aula na Zona Norte e treze unidades das redes
estadual e municipal estão fechadas35·.Já na região da Pavuna e Costa Barros, segundo a
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Secretaria Municipal de Educação (SME), são três escolas, três EDI's e uma creche
fechadas. A única unidade da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) que está sem
atendimento é o Ciep 379 - Raul Seixas, em Costa Barros.
A violência e a interrupção das aulas na Vila Cruzeiro integraram a pauta do Jornal
Nacional (JN), em 02/09/2015. Segundo o JN, em um mês, pelo menos 38 mil alunos
ficaram sem aulas por causa de tiroteios no Rio de Janeiro, no segundo semestre. Nesta
quarta-feira (2), seis escolas e três unidades de ensino infantil foram fechadas na Vila
Cruzeiro pelo segundo dia consecutivo36.
A reportagem destaca que as consequências da violência vão além do aprendizado.
Roberto Lent, Professor do Instituto de Ciências Biomédicas/UFRJ, enfatiza os efeitos dos
medos para as crianças: “A situação de medo, é uma situação que os animais
desenvolveram para protegerem a sua própria vida. Temos que nos preparar para atacar a
fonte que nos provoca medo ou fugir”. O corpo diante de uma situação de risco começa a
apresentar mecanismos de reação como o coração e a respiração aceleram, os
músculostensos e a liberação de adrenalina:

“E o cérebro dessa criança vai ficar

indevidamente focado numa atenção de algo que está por acontecer, que é muito grave”,
acrescenta o professor37. Com o passar dotempo, a tendência dos problemas é se agravar:
“A criança passa a ter distúrbios cardíacos, distúrbios respiratórios. Os corticoides, os
hormônios que são liberados na circulação sanguínea vão baixar a imunidade dessa
criança”, tornando-as maissuscetíveis a doenças”38, explicou Roberto Lent.
Por último a reportagem apresenta a posição da Secretaria Estadual de Educação
para quem a interrupção das aulas, quando necessária, é pontual, sem prejuízos
educacionais, porque os conteúdos são repostos. A SME também confirmou que ocorre
reposição das aulas perdidas e ressaltou que desenvolve projetos especiais nas escolas de
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áreas conflagradas, com o apoio de psicólogos e assistentes sociais. Já o secretário estadual
de Segurança, José Mariano Beltrame, exalta a ação da polícia e afirmou que as UPPs são a
principal política de combate à violência no Rio de Janeiroe admitiu que há operações
temporárias nas comunidades sem UPP39.
A reportagem veiculada pelo JN foi alvo de críticas pelo Professor Edson Diniz,40
diretor da Redes da Maré: "A matéria é ruim, pois só apresenta a fala da escola e não coloca
o ponto de vista dos pais". Não destaca, por exemplo, a mobilização de muitos pais e mães
em defesa de uma educação de qualidade nas favelas. Para o professor, as soluções
apresentadas para enfrentar o problema da violência são insuficientes. Como exemplos são
citados a diminuição da carga horária das aulas, defendida por uma professora; a
eliminação das brincadeiras no pátio, transferido para o interior das escolas e, o principal, a
ideia de promover junto às crianças a tal “cultura da paz”. O que em sua opinião é um
equívoco, pois, reforça a ideia de que crianças das favelas devem receber uma espécie de
antídoto para não se tornarem adultos violentos. Um pensamento que reforça a crença de
muitas pessoas para quem “as crianças da favela têm uma espécie de DNA violento” e, por
isso, desde cedo devem ser orientadas e cuidadas para que não desenvolvam uma espécie
de patologia que as conduza para a criminalidade.
Para Edson Diniz as crianças das favelas precisam é de serem tratadas com a
dignidade e o respeito. A própria SME “têm a obrigação de garantir aulas de qualidade, e a
reposição quando se perde uma aula”, por fim, indica a opção pela inteligência e não o uso
da força, para evitar confrontos com criminosos na entrada e saída das crianças das escolas.
Dessa forma, asseguraria a não interrupção das aulas, e a preservação das vidas de alunos e
professores.
No capítulo 2, discutiremos como se deu a incorporação das camadas populares ao
sistema oficial de ensino, destacando as tensões e os embates resultantes desse processo.
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Capítulo 2 Educação pública em uma república cindida: um projeto ainda em
construção
“A injustiça vem do asfalto pra favela
Há discriminação à vera
Chegam em cartão postal
Em outdoor a burguesia nos revela
Que o pobre da favela tem instinto marginal
(MC Dolores)

2.1Educação no alvorecer da República: projeto civilizatório
A cidadania brasileira existe de forma deficitária. Segundo Paiva (2008), o acesso
incompleto à moradia, à saúde, à educação, à justiça inviabiliza um projeto de sociedade
mais justa e democrática. Segundo a autora, tais demandas são mais acentuadas quando
tratamos das escolas nas favelas. Afinal, essas áreas são mais vulneráveis aos efeitos da
segregação educacional, evidenciando uma questão recorrente que pauta a relação escola
versus cidade: que tipo de escola se oferece aos moradores da favela?
Valadares (2000) aponta que desde a origem da favela, que remonta ao final do século XIX,
esta foi concebida como um espaço a ser administrado e controlado. A transformação da
favela em problema é fortemente embasada pelos discursos dos médicos e engenheiros
preocupados com o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Já na Primeira República, a favela
representava um sério problema do ponto de vista social, de segurança, higiene geral para a
cidade e, também, estético. Para Valadares, fica evidente o movimento de administrar e
controlar esse território:

Foi certamente a necessidade de administrar a favela e os seus pobres que
despertou o interesse em conhecê-la e conhecê-los mais de perto. Para
bem administrar e bem controlar é necessário quantificar e dimensionar o
problema ou a questão (VALADARES, 2000, p19).

Passado mais de um século do reconhecimento oficial da existência das favelas,
estas permanecem sendo alvo de políticas e projetos que tentam inseri-las na lógica da
cidade, retomando o projeto civilizatório do final do século XIX, de ordenamento,
embelezamento, higienização da cidade. De certa forma, as Escola do Amanhã, juntamente
com a UPP, em parceria com empresas e ONGs reeditam uma proposta de enquadramento
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social e de cidadania para os moradores das favelas. Não é, portanto, a primeira vez que a
Escola assume essa função de ordenamento e civilidade.
A Lei Saraiva de1871 interditava o analfabeto do seu direito básico de cidadania: o
voto. Para exercer o ofício de eleitor, havia a exigência de saber ler e escrever, o que
limitava a participação popular. A quebra da ordem imperial, centralizadora e escravocrata
vem acompanhada da crença de uma maior participação popular. A proclamação da
República anunciava novos tempos e, nesse quadro de mudanças, a educação era convidada
a assumir um papel central nesse processo.
No final do século XIX a escola era facultada a poucos, resultado de uma sociedade
excludente que se estruturou na opção da mão–de-obra imigrantista como substituição da
mão-de-obra dos ex-libertos. Como consequência, formou-se uma massa de milhares de
analfabetos abandonados.
Transcorrida uma década da instauração do regime republicano, o sentimento entre
alguns entusiastas com o novo regime era de decepção. Que República é essa? A República
não havia se concretizado no seu sentido etimológico, de promover o bem comum. O
sentimento dominante era de insatisfação e alguns apontavam à necessidade de
republicanizar a República. Embora o voto censitário tenha sido algo exclusivo do período
imperial, a Constituição de 1891 manteve a interdição dos analfabetos ao direito de votar.
Nas duas primeiras décadas do século XX, os intelectuais que se propuseram a
pensar o Brasil apresentam o seguinte diagnóstico: a política republicana relegou ao
abandono milhões de analfabetos constituindo uma legião de excluídos que passou a ser
apontada como um entrave ao progresso. Desta forma, a escola é eleita como um
instrumento para superar esse obstáculo e tornar realizável o sonho do progresso
republicano. Entretanto, era necessário redefinir o uso da escola para que essa “arma
poderosa” não fugisse ao controle e não traísse os ideais do projeto republicano em pauta.
(CARVALHO, 1989).
Os republicanos elegeram a Escola como o símbolo de instauração da nova ordem,
instrumento importante para consolidar o progresso. Diante desse contexto, o papel da
educação foi hipervalorizado, o entusiasmo pela Educação mesclava expectativas de
controle e de modernização (CARVALHO, 1989). Todos reconheciam a dívida republicana
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e concordavam que a solução dos problemas brasileiros residia na educação, a qual assume
a função de conformar e homogeneizar esse novo cidadão trabalhador. O imigrante, como
símbolo do trabalhador eficiente, passa a ser rechaçado, pois expressa uma dupla ameaça: o
contexto de guerra mundial estimula um viés nacionalista e a influência dos imigrantes
anarquistas sobre os trabalhadores é considerado um perigo.
Assim, o projeto de branqueamento da população por meio da política imigratória
foi abandonado e o foco voltou-se para o trabalhador nacional que se tornou alvo das
reformas educacionais. Tais reformas promovidas nos anos 20 eram carregadas de uma
intenção de conferir “um banho civilizatório”. A tarefa consistia em regenerar esses
trabalhadores para torná-los saudáveis, disciplinados e produtivos. A educação assume uma
perspectiva cívica e de redenção nacional. A Campanha de Regeneração Nacional pela
Educação contava com Fernando Magalhães, Vicente Licínio Cardoso, Belisário Penna,
dentre outros. Os sonhos de Progresso que embalaram os defensores e entusiastas da
República estavam sendo ameaçados pelos milhões de analfabetos. Assim Belisário Penna
foi encarregado por Oswaldo Cruz para fazer o inventário das condições de saúde da
população sertaneja. Segundo Belisario Penna,
¾ dos brasileiros que vive, miseravelmente nos latifúndios e nas favelas
das cidades, pobres párias que, no país do nascimento, perambulam como
mendigos estranhos, expatriados na própria pátria, quais aves de arribação
de região em região, de cidade em cidade, de fazenda em fazenda,
desnutridos, esfarrapados, famintos, ferreteados com a preguiça
verminótica (…)(Escola Regional)(CARVALHO,1989, p. 21).

Dessa forma, o projeto de modernização da cidade carioca exigiu também o
ordenamento do espaço escolar, de modo a torná-lo mais homogêneo e palco de uma
intervenção mais eficaz e permanente. Nas palavras de Nunes (1994, p.180), a ideia era
organizar a população nas escolas e os educadores implicados com a “organização do
aparelho escolar pretendiam moldá-la”, o que exigia um “árduo esforço ideologizador”.
Na medida em que o processo de modernização do Rio de Janeiro avançava, ficou
claro que os espaços das cidades refletiriam a lógica da hierarquia social e econômica. Os
bairros de Bangu e São Cristóvão eram reservados para a moradia dos operários, Botafogo
destinava-se às famílias mais tradicionais e abastadas, Catumbi era ocupado por ciganos e
imigrantes espanhóis e portugueses. Essa diferenciação resultava de um processo
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discriminatório de mobilidade e uso dos espaços da cidade, que seria reproduzido em outras
esferas: no lazer, no tipo de habitação, nas roupas. As escolas não ficaram de fora desse
processo e refletiriam um projeto repartido de sociedade e de educação. Logo, a elite se
antecipou em propor e defender um modelo de escola distinto do das classes populares.
Como ressalta Nunes, coube à escola trabalhar sobre a fragmentação social:
A pobreza, enquistada nos morros, assustava essa elite que se sentia
crescentemente ameaçada (...). As favelas, que se multiplicariam no
espaço urbano e corporificariam problemas explosivos nas décadas
seguintes, rotulados sob a expressão do banditismo, na década de 1930
eram vistas como focos de irracionalidade, de resistência à aspiração de
ordenamento e homogeneização da cidade (1994, p 184).

No alvorecer do século XX, a obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha, se constituiu em um
referencial ao denunciar o estado real da forma como o Estado trata as classes populares. O
sertanejo é assim, ou está assim? Questionava Euclides da Cunha. Para ele, o estado de
indolência na qual se encontrava o sertanejo era resultado do descaso e do abandono
impostos pelos governantes do país.
A denúncia feita por Euclides da Cunha repercutiu numa parcela da intelectualidade
republicana. Como resposta, o grupo vanguardista, liderado por Armanda Álvaro Alberto,
criou em 1921 a Escola Regional de Meriti (ERM). A escola localizada no município de
Duque de Caxias existe até hoje, tendo como referência a refeição, “mate com angu”,
servida para os alunos durante a merenda. Armanda já compreendia que as crianças
necessitavam de uma alimentação mais reforçada para estudar, percebendo que a escola, em
algumas localidades do Brasil, assumiria funções que vão além do campo pedagógico. A
ERM constituiu uma ação pioneira no campo educacional e contou com a colaboração de
médicos, engenheiros e outros intelectuais da capital. Logo, ficava evidente que as ações
do grupo não seriam restritas à educação em si, se estendendo em divulgar ideais de
educação sanitária, nação, trabalho e puericultura. Dentre esses sujeitos, podemos destacar
Edgar Sussekind de Mendonça, Francisco Venâncio Filho, Belisário Penna (SANTOS,
2008).
O esforço coletivo desse grupo de intelectuais justificava-se pela crítica à ordem
republicana vigente, no tratamento reservado a um sertão muito próximo da capital federal,
no caso a Baixada Fluminense. O objetivo seria mudar o estado do sertanejo doente e
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ignorante e propor um novo projeto para o país que incorporasse os sertões e os sertanejos à
nação brasileira. Essa ação saneadora e educadora na Baixada, explica-se pelo temor de que
as doenças poderiam chegar à capital, por isso, a preocupação com o saneamento da região.
Cabe ressaltar também que os rios da Baixada eram os principais abastecedores de água
potável da capital. Para tal, foi necessário fazer uma releitura do sertão e entender que era
importante cuidar da Baixada (o sertão) para amenizar os danos para o litoral.
A ERM se constituiu em um local de experimentação científica, modelo de
“experiências exemplares vitoriosas” de princípios da escola nova e ativa, servindo como
uma possibilidade real e concreta que poderia ser aplicada em outras realidades. A
iniciativa liderada por Armanda fazia parte da cruzada patriótica em defesa da
escolarização para salvar o Brasil, constituindo uma resposta de um grupo privado diante
do vazio de uma política do Estado.
Já na década de 1930, a escola demonstrava sinais de que teria dificuldades para
incutir hábitos e atitudes citadinas para as crianças oriundas das classes mais empobrecidas:
A escola preconiza normas de higiene: é indispensável tomar banho
diariamente! Mas… no morro não há água (…)
A escola exige honestidade: não fique nem com um tostão, se não te
pertence! Mas… com vinte centavos se compra pão; não será tolice
entregar o dinheiro, quando será tão fácil guardá-lo e matar a fome?(…)
A escola aconselha as boas maneiras, procura difundir bons hábitos
sociais de polidez. Mas… no morro, na casa de cômodos, isso nada
exprime e até se torna ridículo empregar: com licença, desculpe muito
obrigado (CARDOSO, 1949, apud NUNES 1994)41

Um muro se interpunha entre a escola e as crianças moradoras das favelas. Os
entraves e a resistência ao aprendizado eram interpretados pelos educadores como sendo
decorrentes do seu estilo de vida, adversos aos hábitos dos moradores da cidade. Entretanto,
essas crianças não chegavam às escolas destituídas de saberes e experiências de vida. Elas
traziam uma história e uma visão de mundo que, muitas vezes, colidiam com a visão
imposta pela escola, quando não eram rechaçadas. Por isso, também resistiam e rejeitavam
o que lhes era oferecido. Nunes (1994) cita o Relatório do Diretor Geral do Departamento
41 CARDOSO, Ofélia Boisson. “O problema da repetência na escola primária”. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Rio de Janeiro, 13 (35): 74-88, jan/abr.1949, p83.
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de Educação do Distrito Federal, elaborado por Anísio Teixeira em 1934, que apontava a
repetência e a evasão escolar com números alarmantes.
A rede escolar do Distrito Federal, na década de 20, era caracterizada pela
heterogeneidade com diferentes tipos de estabelecimentos de ensino primário. As
combinações eram diversas: escolas pequenas e isoladas funcionando apenas com uma sala
sob a regência de um único professor; escolas reunidas, operando em um único prédio;
existiam ainda escolas diurnas e noturnas, ou ainda escolas para meninas, meninos e mistas
(NUNES, 1994).
Diante desse quadro, o Estado exerceu um papel regulador e as reformas realizadas
tinham o objetivo de uniformizar e homogeneizar os métodos em cada distrito escolar.
Nunes (1994) ressalta o esforço empregado para promover a padronização do equipamento
escolar e a distribuição dos alunos nas escolas seguindo as informações presentes nas fichas
médicas, fichas pedagógicas, testes psicológicos e escolares.
Durante a gestão do Prefeito Pedro Ernesto, Anísio Teixeira esteve à frente da
secretaria de educação, foram construídas 28 escolas e contratados 800 professores, com
cerca de 30 mil estudantes sendo beneficiados. A maioria dos novos prédios escolares
erguidos se situava em áreas pobres e com carência de investimento do poder público,
principalmente em bairros das zonas norte e oeste. O dia 29 de junho de 1935 marcou a
fundação da primeira escola pública situada numa favela, mais precisamente no Morro da
Mangueira42.
Ao assumir o Departamento de Educação, posteriormente Secretaria de Educação,
Anísio Teixeira teve que encontrar uma maneira de administrar essa heterogeneidade.
Também nesse momento a presença das crianças pobres no interior das escolas constituía
como já destacamos anteriormente, um desafio por todas as distinções e irregularidades
justificadas pelas condições orgânicas, nas reações psicológicas, no aproveitamento dos
estudos, na distribuição desorganizada da idade por ano letivo, na flutuação escolar.

42

Na sessão seguinte abordaremos com mais detalhes os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP)
implantando na década de 1980, no Estado do Rio de Janeiro.
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Durante a gestão de Anísio Teixeira, o Departamento de Educação acompanhou o
trabalho que era realizado nas escolas. As unidades escolares eram obrigadas a enviar os
planos de atividades, com os objetivos de aprendizagem, especificando as turmas e os
diferentes grupos nelas existentes; assim como o meio social das crianças. As escolas eram
obrigadas também a informar os métodos empregados e os resultados obtidos, mesmo que
parcialmente. O Departamento elaborava uma “aferição” anual com cunho classificatório.
As avaliações eram construídas por professores selecionados na própria rede escolar. O
Departamento de Educação se baseava nos resultados das avaliações para orientar o
trabalho das escolas.
Nunes (1994) ressalta que essa ação ordenadora e interventora provocou reações
negativas no meio escolar. Os professores rechaçaram esse movimento sob a acusação de
estarem perdendo a sua autonomia pedagógica. Reclamavam, sobretudo, acerca do trabalho
de escrituração escolar como preencher diários e diversas fichas escolares, elaboração dos
planos de aula. Os diretores, por sua vez, também se sentiam ameaçados com essas
medidas. Entretanto, algumas escolas cariocas eram identificadas pelos respectivos nomes
dos diretores: escola da “Dona Olímpia”, escola da “Dona Izabel Mendes”, o que evidencia
prestígio.
Afinal, como ressalta Nunes (1994), a criança pobre era vista como doente (portadora de
verminoses) com comportamentos antissociais decorrentes de fatores hereditários e
culturais (seu herói era o malandro, que dormia durante o dia e a noite curtia a
malandragem, a vida boemia) e alheios à instrução. Assumindo, no presente o estigma do
trabalhador improdutivo, constitui-se, assim, um desafio e um problema a ser administrado
(NUNES, 1994).
Forjou-se um consenso em torno de um projeto de regeneração do país por meio da
educação escolar moderna e republicana. Todavia, devemos ressaltar que surgiram outras
propostas de escolas durante a primeira república, principalmente por parte dos
trabalhadores que entediam o processo de escolarização como algo não restrito apenas ao
campo educacional propriamente dito, implicava transformações materiais, distribuição das
riquezas, justiça e igualdade, itens ausentes na agenda do regime republicano (HILSDORF,
2003).
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Carvalho (1984) e Nunes (1994) concordam com a potencialidade disciplinar e
organizadora da escola. A escola assumiu a função de introjetar hábitos que ensinassem às
crianças mais pobres interpretar a realidade. Qual seria essa realidade? A sua realidade de
moradora da favela? Não. A realidade da cidade.
A disciplinarização do uso do tempo e dos espaços pela escola é fundamental para
sustentar a construção do projeto de cidade em curso A possibilidade de uma escola comum
para a elite e povo se tornava uma realidade cada vez mais distante. Afinal, a junção de
ricos e pobres, compartilhando o mesmo espaço escolar, diluiria as fronteiras e feria a
lógica que sustenta uma sociedade classista e elitista.
Nas primeiras décadas da República, as reformas educacionais estaduais ocorreram
em função das forças políticas locais. Dentre as mais significativas, destacam-se: Lourenço
Filho no Ceará (1922), Carneiro Leão no Rio de Janeiro (1922) e Pernambuco (1928),
Lisymaco da Costa no Paraná (1923), Anísio Teixeira na Bahia (1925), Francisco Campos
em Minas Gerais (1928) e Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro (1928). O período
Vargas, inicialmente, foi marcado no campo educacional pelo embate pioneiros X
conservadores. As reformas Francisco Campos e Capanema responderam timidamente aos
anseios educacionais. Apesar de a educação ser entendida como um fator importante para o
desenvolvimento, os problemas não foram tratados de forma consistente e mantiveram-se o
elitismo e o dualismo educacionais (ROMANELLI, 2014).

2.2Nova República: tempos derenovar as esperança
Hoje, a questão da violência transborda para além das grades e dos muros erguidos
nas cidades. Não estamos salvos da violência. Como as doenças da Baixada que chegavam
ao litoral assustando os moradores da cidade, a violência causa pânico e compromete a
imagem da cidade, principalmente nas ocasiões de megaeventos.
Diante da impossibilidade de impedir a presença dos moradores das favelas na
cidade, até porque muitos constituem mão-de-obra importante para o mercado de trabalho e
também compõem uma parcela numerosa como consumidores, a saída é a criação de
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mecanismos para limitar ou direcionar a circulação destas pessoas, como aumento de tarifas
de transportes, policiamento em praias, alteração de itinerários de linhas de ônibus, revistas
em ônibus e outros. Outra forma de lidar com a questão é a criação de políticas públicas
voltadas especificamente para essas áreas. A mais recente foi lançada no ano de 2008, a
UPP, discutida no capítulo anterior.
Nesta seção, continuaremos o debate sobre a inserção em massa das classes
populares no sistema educacional, ressaltando os avanços e os retrocessos ocorridos nesse
processo.
O tempo passou, mas a República ainda continua cindida. Se na virada do século
XIX para o XX o antagonismo gira em torno do sertanejo, do indolente, do preguiçoso, na
virada do XX para o XXI, o foco é a violência. “Grupos perigosos” ameaçam a sociedade.
Nomenclaturas são substituídas, porém permanece o tratamento seletivo, excludente e
elitista com esses segmentos sociais e prevalecendo a percepção de que são “grupos
inferiores” necessitados de regras civilizatórios. O projeto republicano ainda precisa
acontecer, uma vez que não foi superada a dualidade característica da nossa sociedade.
Retomado os caminhos do processo democrático novos tempos se anunciaram para
a educação no país. Com o fim da ditadura civil-militar em 1985, o Brasil assistiu a um
enorme esforço no sentido de reconstruir as bases do regime democrático. Os desafios não
eram simples. Afinal, o Brasil viveu uma ditadura que, por mais de 20 anos, silenciou
qualquer crítica ao regime, torturou, exilou e perseguiu vários cidadãos. Carvalho (2011)
destaca que uma das características desse período foi o uso demasiado da palavra
“cidadania”.
Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de
associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A cidadania,
literalmente caiu na boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio
povo na retórica política. (...). Cidadania virou gente. No auge do
entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição
Cidadã (CARVALHO, 2011, p.7).

Em 1988, foi promulgada a Constituição que resultou da participação de diferentes
setores organizados e representativos da sociedade brasileira. No que tange à expansão dos
direitos políticos, houve avanços como a universalização do voto, tornando-o, inclusive,
facultativo aos analfabetos. Outro ponto importante foi o retorno da representação por meio
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dos partidos políticos. No campo dos movimentos sociais, destacamos o surgimento do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Este Movimento colocou em pauta uma
questão nevrálgica que atravessa a história do país: a reforma agrária tema sempre excluída
da pauta pela força política dos latifundiários.
Para Carvalho (2011), houve uma ingenuidade nesse entusiasmo, sobretudo com a
crença de que a democratização das instituições resultaria na plena participação dos
cidadãos nas decisões políticas do país. Acreditava-se que a reconquista do direito de eleger
nossos prefeitos, governadores e presidente da República asseguraria a justiça social, a
garantia da liberdade e da igualdade. A participação por meio do voto no processo de
escolha dos representantes foi, de fato, ampliada. Entretanto, o autor adverte que o mesmo
avanço não ocorreu nas questões sociais, como o analfabetismo, a má qualidade da
educação, violência urbana, o desemprego, o saneamento básico e a oferta precária de
alguns serviços para a população de um modo geral. Concomitantemente, os próprios
mecanismos do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o Congresso, as
representações políticas demonstram sinais de desgaste e perdem credibilidade diante dos
cidadãos.
Ou seja, o retorno ao regime democrático, por si só, não resultou na solução de
todos os problemas sociais, políticos e econômicos que assolavam o país, embora não
possamos negar a importância desse momento ao colocar em pauta temas e questões que
estavam silenciados pelo regime ditatorial. A Campanha em defesa das “Diretas Já” e a
Assembleia Constituinte ilustram a presença de grupos que, até então, não possuíam
visibilidade política, como os negros, indígenas, mulheres, dentre outros.
Esse ímpeto democrático também contagiou o espaço escolar. Bandeiras
democráticas se faziam presentes na defesa de uma gestão participativa, com autonomia
política e pedagógica, eleições de diretores e participação dos pais, alunos, docentes nas
decisões atinentes aos assuntos educacionais, valorização e plano de carreira dos
professores.
A CF de 1988, no art. 205, definiu que “a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
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ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
9394/96 (BRASIL, 1996), também dispõe de artigos que estimulam a integração da escola
com a comunidade, visando à construção de uma escola mais democrática. O art. 13
determina que os docentes devem colaborar com atividades que promovam a articulação da
escola e a comunidade.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representou um avanço no campo dos
direitos sociais, como marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e
adolescentes. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, sancionou o referido documento,
assegura a proteção integral da criança e do adolescente, constituindo um avanço na
conquista de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade.
A década de 1980 trouxe, igualmente, novos ares para o cenário educacional do Rio de
Janeiro com a eleição de Leonel de Moura Brizola, que governou o estado de 15 de março
de 1983 até 14 de março de 1987. O vice-governador do estado foi Darcy Ribeiro, que além
desse cargo, ocupou a presidência da Comissão Coordenadora de Educação e Cultura, a
Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia e Chanceler da Universidade Estadual Norte
Fluminense (UENF). Juntamente com a Secretaria de Educação, Darcy Ribeiro formulou a
política para o setor educacional denominada I Programa Especial de Educação (I PEE),
que tinha como objetivo assegurar à população seu direito a um ensino gratuito moderno,
reestruturado pedagogicamente e tecnologicamente aparelhado.
Para tanto, Darcy promoveu Encontros de Professores que foram “convidados a manifestar
suas opiniões sobre o que seria reestruturado na rede pública de educação, de maneira que
participassem efetivamente da “revolução educacional” por que passaria o estado do Rio de
Janeiro”. Todo esse processo culminou com a criação, na década de 1980, dos Centros
Integrados de Educação Pública (CIEP)( SANTOS, 2014).
Monteiro (2009) ressalta a especificidade dos Cieps como “uma escola de dia
completo, e não uma escola de turnos”. Dessa forma, as crianças permaneciam na escola
toda a manhã e tarde. Localizados prioritariamente em áreas onde se concentram grandes
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contingentes de população empobrecida e carente, os Cieps oferecem aos alunos
oportunidades de desenvolver atividades diversificadas. Assim, eles propiciam ampliação
do tempo e das possibilidades de uso do espaço escolar, lugar onde referências culturais se
mesclam com afetividades em construção idenitária (MONTEIRO, 2009).
Santos (2014) destaca o teor arrojado dos CIEP que, na sua concepção original,
apresenta um novo espaço escolar com o projeto arquitetônico dos edifícios de autoria de
Oscar Niemeyer, escolarização em tempo integral, direcionada para as crianças das classes
populares, tentando atender às suas necessidades e aos seus interesses, proporcionando
educação, esportes, assistência médica, alimentação e atividades culturais variadas escolas.
A proposta de educação dos CIEPs consistia numa organização padronizada tanto
espacialmente como pedagogicamente, buscava assegurar condições para uma educação de
qualidade. Assim, havia quadra, laboratório, biblioteca, concurso de professores especifico
para CIEP, cuja preocupação maior era assegurar condições básicas voltadas para a
qualidade da educação.
Ainda dentro desse cenário de transformações, tendo como foco um projeto educacional
direcionado para as classes populares, surgiu, no ano de 1983, a Escola de Educação
Juvenil Tia Ciata (EEJTC) para atender crianças e adolescentes moradores de rua. Seria
uma escola, diurna e noturna, para crianças de rua e adolescentes atrasados nos estudos,
moradores das favelas do Rio de Janeiro e cidades satélites. Uma clientela que, devido a
suas perspectivas econômicas e sociais, apresentava atrasos nos estudos e se mostrava
muito resistente à escolarização. Como podemos perceber o público atendido pela Tia Ciata
possuía especificidades e demandas muito peculiares, exigindo uma metodologia e uma
escola próprias para eles. Apesar de o perfil discente assustar num primeiro momento, a
relação dos alunos com a escola se mostrou positiva e desconstruiu o discurso de que eles
eram avessos à aprendizagem.
Em

janeiro

1989,

a

Escola

teve

sua

equipe

de

coordenação

e

planejamento exonerada das funções, sob o argumento de que esta não pertencia ao mesmo
partido político do prefeito que assumia o mandato. Como consequência das mudanças
administrativas, os alunos abandonaram a Escola e mais de 50% deles vieram a engrossar
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as estatísticas de jovens exterminados, conforme levantamentos divulgados pelo
levantamento do Juizado da Infância e Juventude (1996)43.
No pleito seguinte, com a eleição Wellington Moreira Franco, governando o estado no
período de 15 de março de 1987 até 14 de março de 1991, o Programa dos CIEPs com
horário integral foi extinto e o projeto abandonado.
Uma prática recorrente da política educativa é a vinculação programas e projetos a
partidos políticos, ou governos e não como politica de Estado, prática que nos torna
dependentes de governos de cunho mais progressistas como no caso da Gestão BrizolaDarcy identificada com a proposta dos CIEPS.
A crise do capitalismo, na década seguinte, com a consequente reconfiguração do
papel do Estado abriu caminho para a atuação de novos atores no campo educacional.

2.3 Reformas dos anos 90: um recuo das conquistas coletivas

No mesmo período em que o Brasil lutava para consolidar seu processo de
redemocratização, o mundo defrontava-se com mais uma crise do capitalismo. Peroni
(2008) destaca que diante dessa crise, surgem distintas estratégias de superação, como
neoliberalismo, globalização, Terceira Via. A autora destaca que essas estratégias
redefiniram “o papel do Estado para com as políticas sociais, diminuindo sua atuação como
executor destas políticas” (PERONI, 2008, p. 111).
O discurso dominante, conforme Peroni (2009), a partir dos meados dos anos de
1990, parte da tese de que o capitalismo vive uma crise estrutural e, por isso, as
contradições estão mais acirradas. Neste período suas estratégias são o neoliberalismo, a
reestruturação produtiva, a globalização e a Terceira Via.
.

O Terceiro Setor é uma estratégia proposta pela Terceira Via em substituição à

proposta de privatização do Neoliberalismo. Enfim, os dois concordam que a crise esteja no
Estado, que gastou demais e deve se retirar da execução das políticas sociais. Para a

43 Para maiores informações ver Escola Tia Ciata: Uma aventura pedagógica disponível em:
http://www.escolatiaciata.com
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Terceira Via, o Estado deve repassá-las para a sociedade, através do Terceiro Setor; para o
neoliberalismo, devem ser transferidas para o mercado, por meio das privatizações.
O neoliberalismo propõe o Estado mínimo e a Terceira Via propõe como solução
reformar o Estado e repassar suas tarefas para instituições da sociedade civil por meio de
parcerias com o setor público. Assim, instaura-se a lógica privada no mundo público, o
“quase-mercado”, como ressalta Peroni (2008, p.115). Os dois querem racionalizar recursos
e diminuir os gastos do Estado com as políticas sociais e diminuir o papel das instituições
públicas, que são permeáveis à correlação de forças, já que o Estado foi diagnosticado
como ineficiente e

“culpado” pela crise. Como a Terceira Via não rompe com este

diagnóstico, ela propõe repassar para a sociedade civil as políticas sociais executadas pelo
Estado que historicamente foram conquistas da sociedade civil organizada em sindicatos e
movimentos sociais. (PERONI, 2008).
Montaño (2002) chama atenção para a instrumentalização e a funcionalidade do terceiro
setor para o capitalismo. Para o autor, este sistema, na sua fase madura, transforma as
relações sociais, indivíduos, práticas, valores, enfim, todas as esferas da vida social em
meios para a acumulação capitalista. O atual momento marca a tentativa de o capital
romper

com

as

ambiguidades

do

Estado

de

Bem-Estar

Social

que

atuava

contraditoriamente, agindo tanto como instrumento de acumulação capitalista, quanto como
meio de satisfação das reivindicações populares.
A partir dessa redefinição do papel do Estado, surge uma nova “composição” social
em três “instâncias autônomas e dissociadas”: o primeiro setor formado pelo Estado, a
esfera pública; o segundo setor é composto pelo mercado, à esfera privada; e o terceiro
setor, a sociedade civil, a esfera “pública não-estatal”. O foco do autor é na composição do
Terceiro Setor, isto é, instituições da sociedade civil. São Instituições que adotam o
discurso da solidariedade e negam s seu caráter político. No entanto, tais instituições
carecem de recursos públicos para subsidiar seu funcionamento (MONTAÑO, 2002).
Para Montaño (2002) essa nova configuração da relação entre o público e o privado
desresponsabiliza o Estado, ao mesmo tempo em que transfere para o terceiro setor uma
função que constitucionalmente pertence ao Estado; transformando uma ação política em
uma ação voluntária e filantrópica, esvaziando o direito político do cidadão.
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Peroni (2012) e Montaño (2002) são severos críticos da Terceira Via, da restrição do papel
do Estado e veem com preocupação o esvaziamento do debate político acerca dos direitos
dos cidadãos. Os autores reconhecem que as ONGs tiveram um papel importante no
processo de redemocratização do país, no entanto, apontam que a contradição e a
fragilidade do Estado Brasileiro, no que se refere à participação efetiva dos cidadãos no
cenário político, contribuem para desvirtuar a função destas ONGs, esvaziando o seu cunho
político e enfatizando o lado apenas assistencialista.
As forças sociais que abraçam tal projeto atuaram na formação de uma nova
subjetividade coletiva, forjando assim, uma nova sociabilidade. A proposta consiste em
formar um novo tipo de intelectual concatenado com os valores presentes no ideário
hegemônico.

Palavras

como

“cidadania”,

“empreendedorismo”,

“colaboração”

e

“responsabilidade social” serão exaustivamente repetidas e passam a compor uma nova
cultura cívica (FALEIROS; PRONKO; OLIVEIRA, 2010).
Nesse contexto de reconfiguração do papel do Estado se dá a construção de uma
nova pedagogia da hegemonia com o claro objetivo de educar para o consenso. Para
divulgar e consolidar tal consenso tem sido estratégico o papel de três aparelhos privados
de hegemonia na difusão dessa nova cultura cívica, para que tais valores sejam entranhados
no senso comum. São eles: a mídia, as escolas e as igrejas, em particular a Igreja Católica
(NEVES 2005).
Diferentemente do “boom” da participação experimentado durante a reabertura
democrática, esta participação foi aos poucos sendo ressignificada e assumiu novas formas
de se realizar. Perdem força e visibilidade os movimentos e mobilizações sociais como
instrumento de contestação e questionamento da ordem vigente. Cada vez mais nega-se o
antagonismo de classes, o foco é a manutenção da coesão social.
Na década de 90, os organismos internacionais apresentam uma agenda econômica e
política que reforça a fabricação de um consenso direcionado a medidas como: diminuição
das taxas de pobreza, democratização do acesso de crianças e mulheres na escola e
diminuição das taxas de violência em áreas periféricas. Setores políticos de esquerda e
entidades sindicais ressignificam a ideia do conceito de classe trabalhadora, assumindo
novas fundamentações teóricas que reforçam a conciliação entre as classes sociais e a
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iniciativa de ações comunitárias, camuflando as estratégias características da luta socialista
(SHIROMA et all 2013).
.

Uma das consequências dessa relação público-privado é a presença de grupos

privatistas interferindo no processo pedagógico das escolas públicas. Nesse sentido, as
pressões para um alinhamento do currículo com as demandas produtivas ou às novas
exigências do mundo de trabalho são constantes.

A lógica que pauta as alterações

curriculares não atende a finalidades pedagógicas e aos interesses da comunidade escolar,
deixando de ser um instrumento de construção coletiva e esvaziado de significado político
emancipatório. Oliveira (2009) aponta a descontinuidade administrativa e pedagógica das
políticas curriculares como um fator característico da educação brasileira. Tal questão será
retomada no capítulo 3.
Outra marca da história curricular brasileira, segundo Oliveira (2009) é a
transposição curricular estrangeira que resulta em um descrédito no meio escolar. De
acordo com o autor, esse modus operandi nas alterações curriculares resulta em reformas
estranhas à comunidade escolar, pois, via de regra, não se elabora um diagnóstico fecundo
da realidade educacional que aponte as reais necessidades coletivas, tampouco se
consideram as experiências docentes. Prática recorrente nas redes públicas brasileiras.
Lima (2011), ao enfocar as reformas ocorridas nos últimos anos no sistema escolar
em Portugal, aponta um paradoxo: se, por um lado, observamos medidas administrativas
que preconizam a descentralização, projetos educativos envolvendo escolas e comunidade;
por outro lado, as reformas educacionais evidenciam um forte “controle sobre as escolas”,
em oposição às promessas de maior autonomia e descentralização das unidades escolares.
Trata-se de um processo marcado entre centralização e descentralização, “entre discursos
autonômicos e contextos educacionais heterônomos, entre escolas governantes e
governadas” (LIMA, 2011, p 13).
A gestão democrática na escola pública envolve também a participação na elaboração
do currículo. Oliveira (2009) propõe uma gestão colegiada do currículo que implicaria um
aprendizado coletivo, estando o professor apto a exercer sua capacidade intelectual de
forma autônoma para pensar e elaborar as estratégias e os procedimentos didáticos mais
adequados ao processo de ensino-aprendizagem. Para o autor, uma das causas dos fracassos
das reformas e das frequentes alterações curriculares tem sido a ausência da gestão
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democrática na construção dos currículos. Essa postura coloca os docentes como meros
executores das propostas curriculares e é decorrente de modelos de gestão autoritária ou
burocrática.
Nesse sentido, identificamos um ponto de convergência entre as reformas
educacionais ocorridas em Portugal e a política educacional brasileira também marcada por
um discurso que preconiza a participação, mas, ao mesmo tempo, criam-se mecanismos que
limitam essa participação, apesar desta ser tão apregoada. Para concretizar a retirada do
protagonismo político dos professores dos debates referentes às questões educacionais
assistimos na década de 90, uma série de políticas direcionadas aos docentes com o intuito
de desautorizar, deslegitimar o trabalho docente. Este é visto e apontado pela mídia e por
organismos internacionais como incompetentes e, por isso, há necessidade de interferência
externa para direcionar o trabalho docente.
O conjunto de reformas educacionais repercute em nossa combalida gestão
democrática. No entanto, não se deve desconsiderar o papel indutor das “recomendações”
apresentadas pelos organismos multilaterais e / ou princípios firmados em Conferências
Mundiais. Pronko (2014) ressalta a importância de compreendermos a influência desses
organismos internacionais num contexto mais amplo e não nos restringirmos a pensar
“como uma atuação de fora para dentro”. O processo é mais dinâmico e complexo, envolve
um projeto de sociedade, no qual o tom é dado pelas forças hegemônicas que impõem a sua
visão de mundo. Dessa forma, se no cenário da década de 1980, houve espaço para
propostas mais progressistas como o Cieps a Escola Tia Ciata; a partir dos anos de 90, a
correlação de forças sociais se inclina para as agendas elaboradas pelos organismos
internacionais, sobretudo do Banco Mundial (BM).

2.4A interferência dos organismos internacionais no campo da educação

São muitas as agências internacionais atuando de forma direta no campo da
educação: a Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO), o Banco Mundial
(BIRD), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dentre outras.
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O marco dessa reconfiguração foi a Conferência Mundial de Educação para Todos,
realizada em Jomtiem (Tailândia) no ano de 1990. Tal Conferência foi uma iniciativa da
Unicef e contou com a adesão e o patrocínio do BM, da Unesco, além da colaboração do
Pnud. Também participaram da Conferência: governos, agências internacionais,
organismos não governamentais, associações profissionais e personalidades do mundo
acadêmico (PRONKO, 2014)
Pronko (2014) destaca o documento do Banco Prioridades e estratégias para a
educação (1995) e a sua forte vinculação da educação com o mercado de trabalho para a
redução da pobreza:
A educação é crucial para o crescimento econômico e para a redução da
pobreza. (...) A estratégia do Banco Mundial para reduzir a pobreza se
concentra na promoção do uso produtivo do trabalho, que é o principal
ativo dos pobres, e na prestação de serviços sociais básicos aos
necessitados. (...) A educação, especialmente a educação básica, contribui
para reduzir a pobreza ao aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a
fertilidade e melhorar a saúde e, ao dotar as pessoas das aptidões de que
necessitam para participar plenamente na economia e na sociedade (1995,
p. 23).

A Conferência de Dakar, realizada no ano de 2000, apresentou uma nova recomendação
política do BM para a área educacional: “adaptar as experiências exitosas” às demandas e
circunstâncias locais. O BM prioriza a opção de “boas práticas” políticas deveriam ser
reproduzidas em outros contextos. Vior e Cerruti (2014) enfatizam o caráter uniformizador
dessa recomendação ao desconsiderar as especificidades dos problemas educacionais de
cada país. Logo, a recomendação é por opções de políticas “provadas e comprovadas”,
“baseadas em evidências” para orientar aqueles que são responsáveis pela tomada de
decisão. Vale destacar que o projeto Escolas do Amanhã é baseado em programas similares
já aplicados em outros países. O referido projeto já foi implantando em países da África que
enfrentam problemas similares com escolas situadas em áreas e conflito.
Seguindo esta linha de atuação, o BM elegeu prioridades. Dentre essas recomendações,
destaca-se a “inclusão” e o “empoderamento dos jovens”. O BM elegeu este segmento
social como merecedor de uma atenção diferencial por identificar nesse grupo um potencial
risco para a estabilidade e a governabilidade dos países pobres. Para o BM, a inclusão dos
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jovens é uma “estratégia preventiva”, o que seria fundamental para o futuro desses países.
Como esses jovens não contam com educação nem com emprego, tal quadro os torna um
segmento de alto risco para a sociedade como um todo. Os riscos compreendem desde a
elevação das taxas de suicídio, doenças sexualmente transmissíveis, consumo de droga até
o envolvimento com crimes e atos violentos. Conforme o BM, os países que não
empreenderem políticas para esses segmentos tornam-se mais vulneráveis, contribuindo,
inclusive, para o surgimento de ações terroristas e racistas. Dessa forma, tais políticas
teriam um teor preventivo e/ou curativo (VIOR e CERRUTI, 2014).
Nesse contexto ganha força entre educadores o discurso em defesa da ampliação do
período no qual a criança e o adolescente devem ficar na escola. Primeiramente devemos
esclarecer que existe uma confusão no uso dos termos educação em tempo integral e
educação integral. A progressiva ampliação do período de permanência na escola está
prevista no art. 34 da LDB. Como afirma Libâneo (2014), num primeiro instante podem
parecer sinônimos, mas não são. A escola de tempo integral, portanto, é uma modalidade de
instituição escolar que, segundo o autor, busca aplicar princípios da educação integral, por
meio da:
a) Ampliação da jornada escolar, geralmente para os dois turnos do dia; b)
Promoção de atividades de enriquecimento da aprendizagem para além
das atividades da sala de aula, incluindo em alguns casos atividades de
reforço escolar para alunos com dificuldades de aprendizagem e aumentar
o tempo de estudo de todos os estudantes. c) Potencializar efeitos de
métodos e procedimentos de ensino ativo como estudos do meio,
utilização de situações concretas do cotidiano e da comunidade,
integrando conteúdos, saberes experienciais dos alunos, arte, cultura; d)
Provimento de experiências e vivências de diversidade social e cultural
seja em relação às diferenças étnicas seja às próprias características
individuais e sociais dos alunos; e) Integração mais próxima com a família
e a comunidade, incluindo a valorização de conhecimentos e práticas da
vida em família e na comunidade, isto é, integrar a escolas com outros
espaços culturais, envolvendo também parcerias com a comunidade
(LIBÂNEO, 2014).

Já a educação integral compreende princípios, ações e procedimentos dentro de
uma visão humanista e democrática, abarcando um amplo conjunto de práticas pedagógicas
e ações socioeducativas voltadas para o desenvolvimento das potencialidades do ser
humano. Portanto, uma concepção de educação que se aproxima da ideia de ensino
omnilateral, indo ao encontro da perspectiva gramsciana de uma escola unificada, tendo
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reforçado o seu poder emancipatório em formar todos os indivíduos para uma nova
sociedade (LIBÂNEO, 2014))
Libâneo (2014), no entanto, alerta para o fato dos supostos benefícios da escola de
tempo integral estar acobertando o encolhimento das responsabilidades do Estado em
relação ao atendimento da educação pública obrigatória. Nesse sentido, o autor revela o
forte caráter de acolhimento social que a escola pública de tempo integral, colocando em
segundo plano a formação cultural e cientifica dos alunos. Esse movimento de ampliação
das tarefas e de função da escola resulta no seu empobrecimento didático-pedagógico,
contribuindo muito pouco para a aprendizagem efetiva para os alunos.
Sousa (2016) com base em Coelho (2014) estabelece a distinção entre duas
concepções de educação integral que estão em disputa.

A primeira entende que a

“formação se dá, não só, mas também na escola e, nesse espaço, ela é formal e intencional”
(COELHO, 2014)). Para a autora tal concepção, implica reconhecer a dimensão históricosocial dos conhecimentos e saberes. Essa concepção de educação integral entende que o
espaço escolar é limitador do aprendizado do aluno e propõe uma ampliação da tarefa de
educar e ensinar para outros segmentos da sociedade.
No contexto das politicas atuais, o Programa Mais Educação sintoniza-se com a
concepção de educação de tempo integral, da qual Coelho (2012), Libâneo (2014) e
Cavaliere (2007), dentre outros são críticos dessa proposta de ampliação de tempo escolar
presente no referido programa. Os autores perspectivam o empobrecimento pedagógico da
escola. Para Coelho (2012), a centralidade no aluno enfraquece a função da escola, uma vez
que a ampliação do tempo se dá centrada em atividades diversas para o indivíduo, podendo
elas estarem ou não vinculadas ao projeto curricular das instituições e não necessariamente
contribuindo para a formação integral dos alunos. Outro aspecto questionado pela autora é a
qualidade dessas atividades, tidas, muitas vezes, como “recreativas” ou simplesmente
“reforço escolar”, portanto, pouco contribuindo para a formação integral do aluno. Para
Libâneo (2014, p. 15) isso é questionável porque se a “escola quer proporcionar educação
integral deveria ocupar-se de ações pedagógicas de formação cultural e científica aos
alunos e à formação das capacidades intelectuais e, desse modo, assegurar as condições
para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos alunos”.
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Coelho (2012) e Cavaliere (2007) concordam que a proteção do aluno em
vulnerabilidade social é o aspecto de maior relevância no debate em torno da ampliação da
jornada escolar. Para Cavaliere (2007, p. 1028) tal compreensão reforça o caráter
assistencialista da escola e vê “a escola de tempo integral como uma escola para os
desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação dos alunos; uma escola
que substitui a família e onde o mais relevante não é o conhecimento e sim a ocupação do
tempo e a socialização primária”.

Ainda de acordo com Cavaliere, essa concepção

inviabiliza um projeto de escola democrática de escola de tempo integral com cunho
emancipatório, no qual os saberes escolares seriam ferramentas para a emancipação. Por
fim a autora realça o discurso em defesa da escola de tempo integral como uma espécie de
instituição de prevenção ao crime. Logo estar “preso” na escola é sempre melhor do que
estar na rua.
Sousa (2016) destaca as posições de Guará (2009), Setúbal e Carvalho (2012) que
relacionam educação integral aos conceitos de proteção e inclusão social, com base nos
artigos da CF/88 e principalmente no ECA.

. Portanto, educação integral deve ser uma

mediadora de conflitos e ferramenta para a superação de incoerências sociais, pois “os
novos relacionamentos necessários à integração de programas e ações devem estar
impregnados pela ideia de colaboração e cooperação, e não pela de conflito e concorrência”
(GUARÁ, 2006, p. 19 apud SOUSA 2016). Seguindo a mesma linha de pensamento, Sousa
destaca a posição de Setúbal e Carvalho (2012), reforçando a defesa tempo integral deve
ser obrigatório em locais onde a vulnerabilidade social é eminente. “romper as traves da
vulnerabilidade social que afetam toda a coletividade” (SETÚBAL E CARVALHO, 2012,
p. 119 apud SOUSA, 2016).
Compartilhamos da visão de Gustavo Sousa (2016) a concepção contemporânea de
educação integral se aproxima da concepção de Cidade Educadora44. Dentre os vinte
princípios da Carta Educadora, destacamos o propósito de:
44
Cidades Educadoras
começou como um movimento, em 1990, com base no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, re
alizado em Barcelona, quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o objeti
vo comum de trabalhar juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida os habitantes, apart
ir da sua participação ativa na utilização e evolução da própria cidade e de acordo com a carta aprovada das
Cidades Educadoras. Mais tarde, em 1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso Internacional
em Bolonha.
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desenvolver uma colaboração bilateral ou multilateral para a troca das
suas experiências; num espírito de cooperação apoiar-se-ão mutuamente
no que respeitar a projetos de estudo e de investimento, quer directamente,
quer como intermediários em organismos internacionais (CARTA DAS
CIDADES EDUCADORAS, 1990).

Segundo Libâneo (2014) nesse movimento de alargamento das funções educativas o de
conceito de territorialização tem sido utilizado em documentos de organismos
internacionais e governamentais para redefinição do papel do Estado em articulação com a
sociedade civil. Tal movimento define formas de articulação de responsabilidades, no
âmbito de políticas sociais, entre Estado e sociedade e entre agentes públicos privados, no
sentido de conciliar o papel do Estado com instâncias locais e comunitárias, num esforço
de selar um compromisso coletivo de construção de projeto de educação.
Vale destacar que o Programa Mais Educação está em sintonia com a proposta de
educação em tempo integral. O referido programa foi regulamentado pelo Decreto
7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação
da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As
escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal que
aderiram ao Programa devem desenvolver atividades nos macrocampos: acompanhamento
pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e
artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no
campo das ciências da natureza e educação econômica (BRASIL, 2007).
Como regulamenta o art. 1, parágrafo 3, do Decreto nº 7.083, as atividades do Mais
Educação “poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a
disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso
dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições
locais” (BRASIL, 2010).

O Mais Educação incentiva a realização de parcerias com

instituições do terceiro setor, para o cumprimento das atividades contempladas pelo
Programa (BRASIL, 2007; 2009; 2010). Ainda de acordo com o Caderno Passo a Passo do
Mais Educação,

as atividades realizadas devem estar vinculadas ao projeto político

pedagógico da escolas.
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Outro aspecto relevante é que o referido Programa prioriza escolas em situação de
vulnerabilidade social, critério que se aplica às Escolas do Amanhã. De acordo com
documento Redes de Saberes:
A formulação de uma proposta de Educação Integral está implicada na
oferta dos serviços públicos requeridos para atenção integral, conjugada à
proteção social, o que pressupõe políticas integradas (intersetoriais,
transversalizadas) que considerem, além da educação, outras demandas
dos sujeitos, articuladas entre os campos da educação, do
desenvolvimento social, da saúde, do esporte, da inclusão digital e da
cultura (BRASIL, 2009, p. 28).

Coelho (2012), Libâneo (2014) e Cavaliere (2007) são críticos dessa proposta de
ampliação de tempo escolar presente no Mais Educação. Os autores perspectivam o
empobrecimento pedagógico da escola. Para Coelho (2012), a ampliação do tempo se dá
centrada em atividades diversas para o indivíduo, podendo elas estarem ou não vinculadas
ao projeto curricular das instituições e não necessariamente contribuindo para a formação
integral dos alunos. Outro aspecto questionado pela autora é a qualidade dessas atividades,
tidas, muitas vezes, como “recreativas” ou simplesmente “reforço escolar”, portanto, pouco
contribuindo para a formação integral do aluno. Para Libâneo (2014, p. 15), isso é
contraditório, porque a “escola que quer proporcionar educação integral deveria ocupar-se
de ações pedagógicas de formação cultural e científica aos alunos e à formação das
capacidades intelectuais e, desse modo, assegurar as condições para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e moral dos alunos”.
Coelho (2012) e Cavaliere (2007) sinalizam que a questão da proteção ao aluno em
vulnerabilidade social é o aspecto de maior relevância no debate em torno da ampliação da
jornada escolar. Para Cavaliere (2007, p. 1028) tal compreensão vê a escola de tempo
integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da
formação dos alunos; uma escola que substitui a família e onde o mais relevante não é o
conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização primária.
O Mais Educação objetiva asseguraro direito de aprender, incidindo-se na
diminuição das desigualdades educacionais por meio da ampliação da jornada escolar na
perspectiva de educação integral, priorizando os estudantes que estão em situação de risco e
vulnerabilidade social. (BRASIL, 2007). Tal proposta se concretizará nas Escolas do
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Amanhã com as oficinas realizadas no contra turno das unidades escolares. Esse aspecto
será melhor analisado no capítulo seguinte
Nesse contexto, a escola assume uma posição estratégica para referendar esse modelo
republicano. Gramsci (1982) analisa a importância dos mecanismos de consenso, como a
escola para legitimar um projeto societário, como também os elementos de coerção, caso os
mecanismos de consenso não assegurem a vigência da ordem estabelecida. Tal perspectiva
será melhor analisada no capítulo 3, quando discutiremos a articulação da Escola do
Amanhã com a UPP, estratégia de forte teor coercitivo. Tal articulação reedita, sob nova
roupagem, o projeto civilizatório. Esse ideário permeia as políticas educacionais ao
elaborar projetos que recriam formas de controle sobre as classes populares e reiteram uma
posição secundarizada desses grupos ao longo da história na sociedade brasileira.

2.5 Os novos tempos para a educação do Município do Rio de Janeiro
O município do Rio de Janeiro vem promovendo reformas para atender as novas
exigências do gerencialismo. Para Santos (2014) o pensamento dominante é baseado na
melhoria de qualidade dos serviços públicos, segundo a lógica dos processos produtivos
voltados para o mercado. Nesse sentido, o novo plano de governo foi influenciado por essa
nova ideologia e apresentou o seu modelo para a educação pública da cidade do Rio de
Janeiro.
Esse novo modelo perdurou durante o mandato de Cesar Maia. Aos poucos, começam a
surgir condições político-administrativas para a introdução do gerencialismo no sistema
educacional. Desde 2002, o sistema municipal público de educação passou a se organizar
pelo sistema de ciclos para os três anos inicias do primeiro segmento do ensino
fundamental e em séries para os demais anos no ensino fundamental (3° ao 9° ano). A fim
de regularizar o fluxo escolar dos alunos que ingressam tardiamente na escola e atender às
necessidades educacionais dos alunos com nove anos ou mais, que não atingiram os
objetivos de ensino, foram criadas as classes de progressão (SANTOS 2014).
Santos (2014) ressalta a retomada que ocorre no Rio de Janeiro, assim como em todo
o Brasil, com base na LDB, do fomento da participação dos membros dos diferentes
Conselhos Escolares como forma de enfatizar a ação democrática garantida pela
representatividade, do Conselho Escola Comunidade (CEC) e também a valorização do
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Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, que passa a ser obrigatório, assim como
expressão da organização coletiva da Unidade Escolar.
Um marco importante no terceiro ano de governo Cesar Maia, foi a publicação do
Decreto Nº 28.878, de 14 de dezembro de 2007, que estabelecia diretrizes para a avaliação
escolar na rede pública do sistema municipal de educação da Cidade do Rio de Janeiro,
estendendo o sistema de ciclos para todo o ensino fundamental e não mais apenas nos três
primeiros anos. Dessa maneira, a avaliação continuada dentro do sistema de ciclos proposta
pelo referido decreto foi interpretada pelo senso comum como “aprovação automática” e
provocou grande polêmica na sociedade, com repercussões na mídia e no meio acadêmico.
Este aspecto foi muito explorado na campanha para eleição de 2008. O fim da “aprovação
automática” tornou-se bandeira de campanha dos adversários políticos de César Maia.
Em janeiro de 2009, o prefeito Eduardo Paes tomou posse e inaugurou uma nova
estrutura político-administrativa. Os desafios e as oportunidades das dez áreas estavam
anunciados num documento denominado Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro
2009-2012 (Pós 2016 – Um Rio mais Integrado e Competitivo). Para Educação foram
definidas as seguintes metas: obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais)
igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011;
criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012; criar 10.000 novas
vagas em pré-escolas públicas até 2012; garantir que pelo menos 95% das crianças com 7
anos de idade, ao final do ano de 2012, estejam alfabetizadas; reduzir para menos de 5% a
taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012 (SANTOS, 2014).
Nesse cenário de mudanças havia uma Estratégia de Ação diferenciada para 150
escolas, localizadas em áreas com altos índices de violência, com riscos à qualidade de
ensino. Essas escolas têm os maiores índices de evasão escolar, de não alfabetizados e de
defasagem idade-série. Essas integrariam o projeto Escolas do Amanhã. Neste projeto,
foram anunciadas reformas na estrutura física dessas escolas e uma mudança da
metodologia do ensino com currículo especial em ciências, com capacitação de professores
e agentes educacionais e uma maior integração entre a escola e a comunidade. Os detalhes
do projeto serão discutidos no capítulo 3.
Nesse novo contexto de reformas e ações podemos estabelecer similaridades nas
ações e estratégias empregadas que vão ao encontro das agendas internacionais que vão se
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concretizar na rede municipal do Rio de Janeiro. Contudo, ressaltamos que a interferência
do Banco Mundial na política educacional não se restringe ao Brasil. Há programas
similares implantados em outros países da América Latina, como o México, Argentina e até
mesmo nos Estados Unidos (PRONKO, 2014; FOSTER, 2013.)
No caso do México, foi implantado o Programa para o Desenvolvimento da Educação
Inicial (Prodei), o Programa para Reduzir o Atraso Educativo (Pare) e o Programa para
Reduzir o Atraso na Educação Básica (Pareb). O Prodei focou principalmente na formação
de “recursos humanos” e em ações que envolvessem famílias, “educadores” comunitários e
organizações locais em prol da melhoria educação (PRONKO, 2014).
Podemos estabelecer paralelos entre os programas e propostas de reformas educacionais
citadas anteriormente com alguns programas e projetos implementados no município do
Rio de Janeiro, a partir do ano de 2009. Um deles é o Programa Reforço Escolar composto
por vários projetos que têm como objetivo promover a melhora da qualidade na educação
carioca e, assim, corrigir a distorção idade/série e possibilitar a continuidade do percurso
escolar. O Programa de aceleração e de Reforço Escolar atua em duas linhas de frente:
correção de fluxo e reintroduzir o aluno no sistema escolar.
Os principais programas implantados foram os seguintes: Fórmula da Vitória,
Autonomia Carioca, Ponto de Partida, O Projeto Fórmula da Vitória era realizado em
parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS). Já o Autonomia Carioca é realizado em
parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM). O Projeto 7° Ano – Nenhum Jovem a
Menos (NJM) do Programa Reforço Escolar, elaborado e desenvolvido pela própria SME.
Com exceção do NJM, que é da alçada da SME, os demais programas são “prontos” as
empresas vendem para a SME serviços e produtos como cartilhas, metodologia de
alfabetização e treinamento para professores, ou seja, tornam-se parceiros do ponto de vista
técnico e comercial.
Tal parceria atua na identificação do problema e apresenta a “fórmula” para a sua
resolução e vende essa fórmula para Prefeitura (SME). Com recursos públicos destinados à
educação, utilizam-se mecanismos gerenciais de controle. Nesse processo, além do IAS,
outros parceiros como FRM, Fundação Victor Civita, Fundação Lemann, Instituto Alfa e
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Beto18, Instituto Sangari, entre outros se “unem‟ como parceiros da SME, no grande
objetivo de “melhorar a qualidade da educação da cidade” (SANTOS, 2014).
Uma das marcas desse “novo gerencialismo” é a ausência da participação coletiva,
sobretudo do corpo docente, no debate e na elaboração dos projetos educacionais. Todas as
mudanças curriculares, plano de cargos e carreiras, definição de estratégias e ações para a
melhoria da educação carioca eram implantadas de “de fora para dentro” nas unidades
escolares. Os programas e projetos chegam às escolas via CRE ou SME, cabendo aos
docentes apenas executá-los. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que todas essas ações
são materializadas através de Resoluções e Decretos, retirando cada vez mais o docente do
processo de elaboração das políticas educacionais.
Esse novo gerencialismo ganhou força com a indicação de Claudia Costin, uma
economista, para o cargo de Secretária de Educação do Município do Rio de Janeiro,
permanecendo no cargo de janeiro de 2009 a maio de 2014. Atualmente ocupa a posição
de diretora global de educação do Banco Mundial (BIRD), órgão ligado à Organização das
Nações Unidas (ONU), em Washington, nos Estados Unidos.
Ainda dentro desse modelo gerencialista, salientamos que os alunos matriculados nas
turmas de Projeto não participam das avaliações oficiais como Provinha Brasil, Prova Rio;
não sendo, portanto, contabilizados para a composição do IDEB. Neste caso, inferimos que
as turmas de Projeto cumprem uma função não anunciada: retirar os alunos de pior
rendimento escolar das estatísticas oficiais, contribuindo para a elevação do IDEB de
muitas escolas da rede municipal.
Os Estados Unidos também promoveram reformas no sistema educacional para reduzir os
gastos do Estado e abrir espaços para a privatização da educação pública como solução para
os problemas econômicos resultantes da crise do sistema capitalista. O alvo das reformas
são os alunos, os professores e as escolas públicas de ensino. Um dos marcos dessa política
é representado pela legislação do No ChildLeftBehind (NCLB- Nenhuma Criança Será
Deixada Para Trás) do governo George W. Bush (FOSTER, 2013).
A legislação do NCLB foi promulgada em 8 de janeiro de 2002, com ênfase em
avaliações padronizadas, com foco na eficiência dos resultados. A reestruturação envolve a
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demissão e substituição de professores e funcionários e o controle da escola seria entregue à
gestão privada (FOSTER, 2013).
O programa Nenhuma Criança a Menos foi criado pela SME/RJ para acompanhar,
individualmente, cerca de 6.700 alunos e as 116 escolas com as piores notas da Prova Rio
2009. De acordo com a então secretária Claudia Costin, os alunos atendidos pelo programa
eram candidatos à reprovação e à evasão escolar: “nós criamos esse programa para dar um
salto na qualidade da Educação do Rio com todos os jovens e crianças, sem exclusão. Esses
alunos podiam engrossar as estatísticas de analfabetismo funcional, mas hoje eles não só
estão no mesmo nível de sua turma como recuperaram o prazer em aprender”. O Programa
lançado no ano de 2010, também implementou a leitura obrigatória, o reforço digital e o
acompanhamento individualizado de cada criança três vezes por semana. Nas palavras da
secretária Claudia Costin, “o modelo do Nenhuma Criança a Menos deveria ser usado
sempre que alguma criança ficar para trás, seja na Prova Brasil, na Prova Rio ou na
alfabetização” (COSTIN, 2010).
Não podemos deixar de estabelecer similaridades entre o Programa Nenhuma
Criança a Menos e o No ChildLeftBehind (NCLB- Nenhuma Criança Será Deixada Para
Trás) implantado os Estados Unidos. Além da semelhança dos nomes, os dois programas
atuam para reduzir o analfabetismo das crianças e idade escolar.
Santos (2014) considera que as Escolas do Amanhã inserem-se no novo modelo de
educação pública para a cidade do Rio de Janeiro caracterizado pelo gerencialismo. Nesse
contexto de reformas do Estado e adequação às novas exigências de um Estado neoliberal,
a gestão do Prefeito Eduardo Paes inaugura o Projeto Escolas do Amanhã. Ou seja, tal
Projeto ocorre num momento em que o Estado privilegia os interesses privatistas em
detrimento dos gastos com o social. Portanto, sedimenta uma República cindida que pouco
avança na superação da dualidade educacional brasileira.
Cumpre notar que o projeto Escolas do Amanhã se apresenta como um teor arrojado, no
sentido de conferir uma atenção diferenciada para as unidades escolares localizadas em
áreas historicamente vulneráveis do município do Rio de Janeiro. No capítulo 3,
discutiremos como o referido projeto vem pondo em prática suas propostas.
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3 O Programa Escolas do Amanhã

3.1 Escolas do Amanhã na versão oficial
“Parapapapapapapapapapa
Parapapapapapapapapapa
Papara, papara, papara
Clack Bum
Parapapapapapapapapapa”.
(Rap das Armas-Cidinho e Doca)

A rede municipal do Rio de Janeiro é composta por 1.474 escolas, divididas em 11 (onze)
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). A Secretaria contabiliza 654.454 alunos
matriculados nas escolas da rede 45.
A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ), a partir de dados
obtidos junto ao Instituto Pereira Passos (IPP) e ao Instituto Brasileiro Geográfico
Estatístico (IBGE), mapeou a situação das unidades escolares por bairro e comunidade
atendida, identificando as escolas situadas nas favelas e no entorno das mesmas. Nesse
mapeamento, divulgado em março de 2009, constam 150 unidades escolares como
integrantes das Escolas do Amanhã, sendo que, atualmente, há 155 escolas. Cabe notar que
este mapeamento é um passo fundamental para um diagnóstico da realidade educacional
com seus múltiplos desafios.
O referido mapeamento considerou o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de cada comunidade e/ bairro, o IDEB de
cada unidade escolar no ano de 2005, assim como o IDEB e a meta de cada escola para o
ano de 2007. Apresenta também um panorama geral das turmas da Educação Infantil,
Classe Especial, EJA e do Ensino Fundamental, identificando os índices de evasão,
reprovação por falta, defasagem e aprovação no ano 2008. No campo dos recursos
humanos, é contabilizado o número de professores que compõe a equipe técnica
pedagógica e a equipe de apoio.

No item equipamento das unidades escolares e

45http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros. Acessado em 13/03/2016
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infraestrutura são mapeadas as escolas que possuem: laboratório de informática, sala de
múltiplo uso, auditórios e quadra de esportes (coberta ou descoberta, com arquibancada,
vestiário ou palco). Considerando que a educação é direito de toda criança e adolescente e
fator importante para promover as mudanças sociais, a SME, por meio da Resoluçãonº
1038, de 24 de agosto de 2009,institui o Programa Escolas do Amanhã.
Conforme a Resolução, o Programa apresenta os seguintes objetivos: (I) propiciar a
aprendizagem dos conteúdos escolares; (II) desenvolver as habilidades intelectuais, físicas
e artísticas dos alunos; (III) contribuir para a redução dos índices de evasão escolar; (IV)
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar e do seu entorno.
O documento destaca as ações que integram o Programa: (I) educação em tempo integral,
adotando o conceito de Bairro Educador46, no qual se mobilizam os recursos existentes na
comunidade para colaborar na educação dos alunos, especialmente no contra turno; (II)
desenvolvimento de atividades artísticas, esportivas e de reforço escolar; (III) adoção de
metodologia dinâmica de ensino, focada para a superação de bloqueios cognitivos gerados
pela violência cotidiana; (IV) valorização de professores e funcionários que atuam nas
unidades; (V) disponibilização de laboratórios de ciências para todas as salas de aula,
proporcionando ensino de Ciências centrado na experimentação; (VI) utilização, em todas
as salas de aula, de computadores com softwares, tendo como objetivo a aprendizagem dos
conteúdos trabalhados nas diversas áreas de estudo, de forma lúdica; (VII) participação de
mães comunitárias na rotina escolar, especialmente no horário destinado ao recreio,
colaborando, ainda, na recondução à escola dos alunos que deixam de frequentá-la; (VIII)
desenvolvimento de trabalho intersetorial, envolvendo diversos Órgãos da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, com especial enfoque para a parceria com as Secretarias
Municipais de Assistência Social, de Saúde e Defesa Civil, de Cultura, de Esportes e Lazer
e da Pessoa com Deficiência. O Programa conta ainda com o suporte técnico da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
apoiando, principalmente, as ações nas áreas de gestão, capacitação, monitoramento e
avaliação.47

46 O Bairro Educadorfoi instituído pelo Decreto nº 30.934, de 31 de julho de 2009.
47http://escolasdoamanha.rioeduca.rio.gov.br/AreaPublica/Programa.aspx
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Conforme a SME, o Programa Escolas do Amanhã visa mudar a realidade dos
alunos que estudam em áreas mais violentas da cidade. Nas palavras da então Secretaria
Claudia Costin:
Não basta colocar bons professores e manter prédios escolares em estado
adequado, nem sequer ter um bom currículo e assegurar que ele será
utilizado. Alguns fatores, como a situação em torno da escola e a
escolaridade dos pais, têm, igualmente, um papel mais do que relevante. 48

Ainda de acordo com a ex-secretária, a violência é algo constante que perpassa o
cotidiano de milhares de crianças e jovens, e, por isso, as taxas de abandono escolar nessas
áreas são mais do que o dobro das demais regiões do Rio de Janeiro. Para amenizar as
perdas dos conteúdos escolares decorrentes das interrupções frequentes das aulas, a
Secretaria promoveu uma revisão de Português de Matemática, aplicou duas provas para
identificar quais alunos, na condição de analfabetos funcionais, necessitariam de reforço
escolar. Ainda como parte desse esforço para melhorar a aprendizagem dos alunos, a exsecretária de Educação explica como se deu esse processo: “Mandamos para os professores
destas escolas cadernos com orientações curriculares, mostrando o que deve ser ensinado a
cada bimestre e também aplicamos provas bimestrais”.49
Para a ex-secretária, Claudia Costin, o que falta para essas escolas é:
Um olhar específico para realidades particularmente desafiadoras, a
consciência de que a violência pode estar inviabilizando a aprendizagem,
algo que mantenha estas crianças mais tempo longe de ambientes
agressivos ao direito de ser criança, a certeza de que esses alunos também
terão possibilidades de futuro 50.

Considerando esse contexto, a Secretária Costin justifica a prioridade concedida às
Escolas do Amanhã tanto para alocar professores/estagiários no reforço escolar ou oficinas,
quanto para suprir às escolas de equipamentos e infraestrutura. Diante da dificuldade de
constituir um corpo docente nessas escolas, foram criados mecanismos financeiros a fim de
48http: www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo
49
Resolução,
SME
1038,http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/32090Res%20SME%201038_2009.pdf
50
Resolução,
SME
1038,http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/32090Res%20SME%201038_2009.pdf
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diminuir a rotatividade docente dessas unidades. Além disso, criaram-se oficinas de Artes e
Esportes, projeto de ensino de Ciências e houve investimento para a capacitação dos
diretores em mediação de conflitos. Por fim, ressalta que “a educação não pode tudo
sozinha, mas é capaz, dentro dos seus limites, de apoiar fortemente a aprendizagem dos
alunos. Pobreza e vulnerabilidade não são destinos inapeláveis”51.
A Secretária enfatizou que o programa Escolas do Amanhã “era destinado a assegurar
o direito de aprender das crianças e jovens em áreas de conflito, em sua maioria, favelas,
então sob controle do tráfico”. Segundo ela, o programa caracterizava-se “como ação
afirmativa para escolas em que os alunos precisavam mais de apoio, dada à violência do
entorno e a fragilidade de famílias”52.

3.2 Escolas do Amanhã: ações e parceiros

As Escolas do Amanhã contam com uma Cartilha (ver anexo 2), que contempla uma
breve introdução sobre o programa, objetivos, funcionamento, operacionalização e
parceiros envolvidos. De acordo com o documento, estudar nas Escolas do Amanhã será
uma experiência fascinante para os alunos e, por isso, o aprendizado deverá ser divertido e
marcado por desafios, com uma forma de ensinar dinâmica e alegre, que permitirá ao aluno
aprender mais rápido53.
Na cartilha (ver anexo 3), são apresentados os atores sociais que atuam no espaço
escolar e que participam do Programa. São eles: (1) Voluntários: pessoas recrutadas e
treinadas para dar apoio pedagógico; (2) Estagiário: pessoal de apoiopedagógico e
administrativo oriundos de universidades conveniadas; (3) Mãe Voluntária: mães da
comunidade que serão convidadas a acompanhar o cotidiano das escolas, colaborando,
ainda para controlar a frequência dos alunos; (3) Educadores Comunitários: Professores,
servidores e moradores da comunidade que realizem o trabalho de empreendedor social,

51 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/O futuro na linha do tiro/29/11/2015
52Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/O futuro na linha do tiro,29/11/2015
53 Cartilha das Escolas do Amanhã disponível em http://www.scribd.com/doc/34951285/Cartilha-DasEscolas-do-Amanha#fullscreen:on
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visando incrementar a relação das escolas com a vizinhança . Integra também o programa
Mais Educação, em especial a atividade de reforço escolar.
As ações das Escolas do Amanhã pretendem oferecer uma educação de qualidade,
com políticas articuladas e intersetoriais em torno da educação, saúde, desenvolvimento
individual, social e resolução de conflitos. Para realizar tais ações, o Programa objetiva
formar cidadãos autônomos, competentes e solidários, com diversas ações em três eixos
centrais: (a) excelência acadêmica, tendo por base a oferta de atividades aos discentes no
contraturno; (b) a personalização e individualização, que pretende responder às
necessidades específicas das comunidades; (c) educação holística que almeja não só formar
um cidadão autônomo e solidário, como também construir uma integração com a área de
prevenção e saúde (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2013).
O Programa Escolas do Amanhã prioriza estratégias voltadas para o ambiente físico,
acadêmico e social escolar e da comunidade, contribuindo, assim, para a promoção de uma
cultura pautada em valores comprometidos com a ética e a cidadania. Para isso, o Programa
promove um conjunto de ações nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte,
Arte e Cultura.
Para tanto, alguns projetos se destacam como o Cientista do Amanhã, realizado em
parceria com o Instituto Sangari Brasil, que prometia inovar o ensino de Ciências. Para
motivar o aluno, desenvolveria seu senso crítico, autoconfiança, raciocínio lógico, além de
capacidades diversas, como observação, análise, investigação, tomada de decisões, entre
outras. O material era composto por livros, vídeos, jogos, imagens, reagentes e seres vivos.
O projeto tinha três eixos: (1)formação de professores, (2) material de apoio pedagógico
para professores e estudantes e (3) materiais de investigação. A empresa Abramundo, que
incorporou o Instituto Sangari, foi a responsável por produzir os materiais de Ciências para
o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º. Na SME, ele estava implantado especialmente nas
Escolas do Amanhã.
O Bairro Educador (BE) é um projeto da SME-RJ, integrado ao programa Escolas do
Amanhã. Seu foco é apresentar novas possibilidades de planejamento e de
ações pedagógicas nas escolas, por meio da articulação dos potenciais educativos do bairro
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e da cidade (espaços, instituições, serviços públicos, empresas, entre outros) às escolas,
tendo o projeto político pedagógico de cada escola como principal referência.
A preocupação com a saúde também estava prevista no Plano Estratégico da
Prefeitura do Rio de Janeiro 2009-2012, uma vez que a maioria dos alunos da rede
municipal de ensino é composta por uma população carente, não tendo atendimento médico
preventivo, o que prejudica seu desempenho escolar. Para tal, foi implantado o Programa
Saúde Escola (PSE) cuja proposta consistia em criar um núcleo de enfermagem nas
unidades escolares, com a função de: (I) prestar um primeiro atendimento aos alunos e
encaminhá-los à rede pública de saúde (quando necessário); (II) promover atividades de
educação preventiva com os pais e alunos das escolas e; (III) identificar, através do contato
com os professores, alunos com necessidade de atenção médica especial. Esse núcleo de
enfermagem contava também com uma equipe móvel de profissionais especializados da
área de saúde (pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas e assistentes sociais) que
faziam visitas regulares às escolas da rede.
A inauguração oficial do Projeto Escolas do Amanhã ocorreu no dia 24 de agosto de
2009, na Cidade de Deus, onde fica localizada a Escola Municipal Padre Aleixo, em
Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade, contando com a presença do prefeito Eduardo Paes e da
ex-secretária de Educação, Claudia Costin54.
A rede municipal de educação do Rio de Janeiro é apontada como uma das maiores
da América Latina, cerca de 700 mil alunos e professores, o que revela a sua grandiosidade
em termos numéricos. Uma rede municipal que comporta realidades muito diversas. No
conjunto das 1474 unidades de ensino que compõem a rede, existe um leque heterogêneo,
rico e complexo de experiências escolares.
Entretanto, devemos ressaltar que, mesmo dentro deste subconjunto das 155 escolas
que integram o Programa Escolas do Amanhã, há diferenças entre si, decorrentes da
localização geográfica, do grau de visibilidade na composição da cidade, dentre outras
questões. O mesmo fato ocorrido em uma comunidade tem repercussão diferente em função
da sua localidade na cidade. O secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, José

54 http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1155%3Aescolasdo-amanha&catid=67%3Aobservatorio-educacao-e-cidade&It
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Mariano Beltrame, classificou como “inadmissível” a morte do ciclista Jaime Gold, na
Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, resultante de um assalto:
É lamentável. É mais do que lamentável. É inadmissível, o que aconteceu
ontem, na Lagoa, lugar querido por todos os cariocas, um lugar
frequentado pela população do Rio e pelos turistas estrangeiros. Cenas
como essas não podem se repetir. A Lagoa é um cartão postal dos
cariocas. Não podemos permitir (JORNAL DO BRASIL, 2015).

Algumas áreas da cidade desfrutam de maior visibilidade e, por isso, repercutem
de formas diferentes na mídia, tanto positivamente como negativamente. Enquanto, a
Lagoa, cartão postal do Rio de Janeiro, é “um lugar querido pelos cariocas”, outros espaços
não guardam a mesma relação afetiva com a cidade, como Vila Cruzeiro que teve a sua
imagem vinculada à morte do jornalista da Rede Globo, Tim Lopes, o que reforçou um
olhar negativo sobre aquela comunidade.

3.3 Escolas do Amanhã, UPPs e cidadania: uma relação não linear
O quadro n° 2 apresenta a distribuição das Escolas do Amanhã nas respectivas
CREs, o quantitativo e a localização das unidades escolares, como também a distribuição
das UPPs, instaladas a partir de 2008.
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Quadro 2 – Distribuição das Escolas do Amanhã
Coordenadoria
Regional de
Educação
(CRE)

Áreas de
abrangência

1°

Vasco da Gama, São
Cristóvão, Barreira
do Vasco, Estácio,
Praça Onze,
Gamboa,
Mangueira,
Catumbi, Caju, São
Cristóvão, Tuiuti.
Cidade Nova, Santa
Teresa, Benfica, São
Cristóvão,
Mangueira, Morro
dos Telégrafos, Rio
Comprido, Paquetá,
Turano, Saúde,
Praça Mauá, Santa
Teresa, Morro dos
Prazeres, Santo
Cristo, Bairro de
Fátima, Santa
Teresa.

2º

Vila Isabel, Cosme
Velho, Grajaú,
Copacabana, Morro
dos Cabritos, Praça
da Bandeira,
Rocinha, Vidigal,
São Conrado,
Catete, Praia
Vermelha, Urca,
Tijuca, Andaraí.
Maracanã,
Flamengo, Ipanema,
Botafogo, Gávea,
Andaraí, Morro do
Andaraí. Glória,
Usina, Jamelão, Alta
Boa Vista, Morro
Nova Divinéia,
Humaitá, Jardim
Botânico, Leme.

Escolas
Número de situadas
escolas
dentro de
favelas

Escolas
situadas no
UPP e data de sua instalação
entorno de
favelas
Providência, 26/4/2010;
Turano, 30/10/2010; São João,
Quieto e Matriz, 31/1/2011;
Coroa Fallet e Fogueteiro,
25/2/2011; Escondidinho e
Prazeres, 25/2/2011; Complexo
de São Carlos, 17/5/2011;
Mangueira, 3/11/2011; Caju,
12/04/2013; Barreira/Tuiuti,
12/04/2013.

8

15

5

14

3

1

Santa Marta, 19/12/2008;
Babilônia e Chapéu
Mangueira, 10/6/2009; PavãoPavãozinho e Cantagalo,
23/12/2009; Rocinha,
20/09/2009; Ladeira dos
Tabajaras/Cabritos, 14/1/2010;
Borel, 7/6/2010; Formiga,
1/7/2010; Andaraí, 28/7/2010;
Salgueiro, 17/9/2010;
Macacos, 30/11/2010; Vidigal,
18/1/2012.
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Laranjeiras, Leblon,
Lagoa, Comunidade
Chacrinha.

3º

Cachambi, Triagem,
Ramos, Engenho de
Dentro. Complexo
do Alemão, Ramos,
Riachuelo, Tomas
Coelho,
Jacarezinho.
Encantado, Engenho
Novo. Bonsucesso,
Sampaio, Abolição,
Lins de
Vasconcelos,
Engenho da Rainha,
Maria da Graça,
Inhaúma, Engenho
da Rainha, Água
Santa, Praça do
Terço, Jacaré,
Piedade, Engenho
da Rainha, Del
Castilho, Todos os
Santos,
Higienópolis,
Rocha, Méier, Largo
do Jacaré, Pilares.

4º

Ramos, Bonsucesso,
Praça do
Carmo/Penha,
Jardim América,
Manguinhos, Penha
Circular,
Bonsucesso (Maré),
Manguinhos, Parada
de Lucas, Vila do
João/Maré, Brás de
Pina, Cordovil,

Fazendinha, 18/4/2012; Nova
Brasília, 18/4/2012;
Adeus/Baiana, 11/5/2012;
Alemão, 30/5/2012;
Jacarezinho, 16/1/2013;
Manguinhos, 16/1/2013;
Arará/Mandela, 6/9/2013;
Camarista Méier, 2/12/2013.

12

11

3

Chatuba, 27/6/2012; Parque
Proletário, 28/8/2012; Vila
Cruzeiro, 28/8/2012;
Fé/Sereno, 27/6/2012.
26

24

1
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Benfica, Vila da
Penha, Penha
Circular, Penha,
Vigário Geral,
Bonsucesso, Maré,
Olaria.

5º

Vista Alegre,
Honório Gurgel,
Irajá, Cascadura,
Osvaldo Cruz,
Madureira, Vaz
Lobo, Quintino
Bocaiúva, Vicente
de Carvalho, Vila
Kosmos, Marechal
Hermes, Campinho,
Bento Ribeiro. Irajá,
Vila da Penha,
Cavalcante,
Colégio, Turiaçu,
Rocha Miranda.

6º

Barros Filho,
Deodoro, Pavuna,
Ricardo de
Albuquerque,
Coelho Neto, Irajá,
Jardim Cristina,
Capri, Anchieta,
Conjunto
Habitacional
Amarelinho, Irajá,
Acari, Caminho do
Job, Pavuna, Parque
Anchieta. Costa
Barros. Guadalupe,
Anchieta.

7º

Cidade de Deus, Rio
das Pedras,
Jacarepaguá,
Vargem Pequena,
Vila Vaqueire, Rio
das Pedras,
Itanhangá, Barra da
Tijuca, Vargem
Grande, Freguesia,
Taquara, Anil,

11

14

2

Lins, 2/12/2013; Vila
Kennedy, 23/5/2014.

15

6

2

Cidade de Deus, 16/2/2009.

12

9

1
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Jacarepaguá,
Taquara, Praça
Seca, Recreio dos
Bandeirantes,
Recreio, Rio das
Pedras, Camorim,
Curicica, Pechincha,
Anil, Cidade de
Deus. Tanque, Praça
Seca, Gardênia
Azul.

8º

Jabor, Vila
Kennedy, Senador
Camará, Guilherme
da Silveira,
Realengo,
Santíssimo, Padre
Miguel, Vila
Militar, Guadalupe,
Senador Camará,
Jardim Sulacap,
Deodoro, Bangu,
Magalhães Bastos.

Jardim Batan, 18/2/2009;
Mangueirinha, 7/2/2014; Vila
Kennedy, 23/5/2014.

29

25

1

9°

Carobinha, Campo
Grande, Inhoaíba,
Cosmos, Santa
Margarida,
Loteamento Joari,
Campo
Grande/Dumont,
Campo
Grande/Monteiro,
Inhoaíba/Dumont,
Nova Iguaçu,
Campo
Grande/Benjamin
Dumont, Inhoaíba,
Campo
Grande/Centro,
Campo
Grande/Cachamorra
, Senador
Vasconcelos,
Cosmos, Campo
Grande/Posse,
Santíssimo.

9

16

-

-
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10°

S. Fernando, Santa
Cruz, Cosmos,
Barra de Guaratiba,
Paciência,
Guaratiba, Ilha de
Guaratiba, Sepetiba,
Pedra de Guaratiba,
Santa Cruz, Jardim
dos Vieiras,
Paciência.

17

11º

Portuguesa, Tauá,
Cocotá Praça da
Bandeira. Guarabu,
J. Guanabara,
Zumbi, Bancários,
Cidade
Universitária, Ilha
do Governador,
Freguesia,
Pitangueiras,
Bancários,
Itacolomi, Galeão.
Tubiacanga. J.
Carioca, Freguesia,
Moneró.

-

9

-

-

-

-

Disponível
em:
<escolasdoamanha.rioeduca.rio.gov.br/AreaPublica/Escolas.aspx>;
<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em: 10 de dezembro de 2015
Elaborado pela autora

Das cento e cinquenta e cinco (155) Escolas do Amanhã, hoje, trinta e uma (31) estão
localizadas em áreas de UPP, integrando um esforço de ação conjunta dos governos
municipal e estadual. Para concretizar tais ações, a prefeitura criou a UPP social que reúne
diversos programas municipais na área de saúde, educação, infraestrutura e assistência
social para as favelas do Rio de Janeiro. A UPP social da Prefeitura do Rio de Janeiro
congrega programas como: o Cartão Família Carioca, Morar Carioca, Ginásio Olímpico,
Nova Logística de Coleta de Lixo, Carioca Empresa Bacana e ações na área educacional. 55
As primeiras UPPs, implantadas no período de 2008 a 2010, localizavam-se nos bairros de
55http://www.riomaissocial.org/programa< Acesso em 10 de março de 2016
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Botafogo, Leme, Realengo, Copacabana, Tijuca, Andaraí, Jacarepaguá e Santo Cristo.
Somente em 2012, seria instalada a UPP na Vila Cruzeiro. A UPP social do Complexo da
Penha é constituída UPPS da Chatuba, Fé/ Serrano, Vila Cruzeiro e Parque Proletário da
Penha.
A presença da UPP em algumas comunidades não tem sido suficiente para evitar as
interrupções das aulas. No segundo semestre de 2015, a questão da violência voltou a
ocupar os jornais. O Globo, por exemplo, lançou uma série de reportagens intitulada “O
futuro na linha de tiro”. O jornal destaca o retorno da rotina de violência nas escolas
situadas em áreas de conflito. Os números atuais contabilizados pela prefeitura apontam
que a situação é ainda mais grave do que em 2009, ano de implantação do Programa
Escolas do Amanhã. Na época, 13,6% dos matriculados na rede (100.267 dos 735.996
alunos) ficaram sem aulas por causa dos confrontos. O Complexo do Alemão, antes da
instalação das UPPs, era a área mais afetada. Já no contexto das UPPs, das 11 CREs, a 6ª
foi a que mais sofreu com as paralisações: 62 das 107 unidades da região tiveram aulas
interrompidas, superando, inclusive, a 4ª CRE, onde estão os complexos da Maré e de
Manguinhos, na qual os efeitos dos tiroteios foram igualmente devastadores: 61 dos 148
colégios vinculados à coordenadoria pararam devido a confrontos.56
Em toda a área da 4ª CRE, que inclui a Maré, Vila Cruzeiro, 61 escolas fecharam ao
menos uma vez no ano de 2015, devido aos confrontos violentos. No município do Rio
como um todo, o mês de agosto teve um número recordista de colégios e creches que
dispensaram os alunos por causa dos confrontos em comunidades próximas. Foram 173,
sendo que 50 apenas na 6ª CRE, 30 na 4ª CRE e 24 na 7ª CRE.57
Cumpre observar que, mesmo no conjunto das Escolas do Amanhã, algumas áreas da
cidade são mais afetadas pela violência, repercutindo no andamento do ano letivo.
Enquanto na 1º e 2º CRE não são registradas interrupções, a partir da 3º CRE em diante a
situação se torna dramática.

56 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/o-futuro-na-linha-do-tiro-18160985
57 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/o-futuro-na-linha-do-tiro-18160985
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Sonia Lucas (2011) analisou o Programa Escolas do Amanhã assim que este foi
implantado. A autora é otimista e ressalta a sua importância para esses alunos, moradores
de áreas conflagradas pela violência urbana, uma vez que apresenta uma proposta
educacional diferenciada para contemplar as defasagens de ensino/aprendizagem, quando
comparadas aos/as alunos/as das outras escolas da rede. Para Lucas (2011), as Escolas do
Amanhã vão além de um projeto assistencialista, já que pretendem transformar a escola em
um espaço pedagógico amenizando a desvantagem social, cultural e educacional.
Gawryzewski (2013) analisa a implementação das “Escolas do Amanhã” em favelas
ocupadas pelas UPPs e investiga como a educação pública está sendo operacionalizada em
territórios ocupados pela polícia. Para ele, este programa é uma estratégia de dominação
territorial por parte do Estado, conjugando práticas democráticas e controle social armado
na rotina dos moradores da favela. Ainda segundo o autor, o controle se impõe em
detrimento do papel pedagógico e político da escola. Tal ação se configura por meio de
uma enxurrada de projetos e atividades e/ ou oficinas (artes, xadrez, grafite, violão, futebol,
percussão e outras), sem nenhum vínculo com o projeto pedagógico das respectivas
unidades escolares. O autor reconhece o valor das atividades, mas questiona o papel
subalternizado que as ações propriamente pedagógicas passam a ter, sem mencionar a
descontinuidade desses projetos, que entram e saem das escolas, à revelia da comunidade
escolar. Tal crítica é muito acertada. Para tanto, cumpre destacar que o Instituto Sangari,
por exemplo, era um parceiro, por meio do Programa Cientistas do Amanhã, porém não
atua mais nas unidades escolares, desde 2014. Todavia, deixou como “herança” nas salas de
aulas, imensos armários com materiais de ciências, chamados de “laboratórios” na Cartilha
das Escolas do Amanhã.
Empresas e ONGs são destacadas por Gawryzewski (2013) como essenciais para o
funcionamento do projeto. A iniciativa privada, cada vez mais, exerce um papel de
destaque na definição da política de Estado. O autor aponta uma questão importante: “a
escolha dos parceiros adviria de especificidades decorrentes daquilo que a SME espera
implementar” (2013, p 211). Na pesquisa, o autor aferiu que a escolha de “parceiros” não é
definida pela comunidade, mas com aqueles que desejam conferir visibilidade à sua marca.
Alguns parceiros do projeto são: Circo Marcos Frota (que distribui ingressos semanalmente
para as escolas do projeto), Supervia, Metrô, Oi Futuro e universidades privadas. Cabe
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ressaltar que o maior beneficiário destas parcerias não é o aluno e, sim o vendedor, pois a
escola recebe produtos independentemente das suas necessidades para atender aos
interesses das empresas parceiras.
Gawryzewski (2013) revela indícios da fragilidade do programa, tais como:
dificuldades da participação efetiva da comunidade no espaço escolar, ausência de diálogo
com o projeto político-pedagógico, oficineiros nem sempre possuem qualificação adequada
para atuar nas atividades que desenvolvem e, mesmo depois de contratados, também não
participam de cursos de formação. E, por fim, diante de tantos projetos e parceiros, os
professores perdem cada vez mais seu espaço de atuação, tornando-se meros executores de
projetos variados que mantêm pouca ou nenhuma relação com o projeto político
pedagógico da escola. Assim, o autor conclui que a escola pública ofertada para a classe
trabalhadora residente em favela se estrutura em meio a uma miríade de artifícios para
efetivar a organização espaço-temporal, que, na descontinuidade de planejamento das
políticas públicas educacionais, desqualificam a figura docente e esvaziam a prática
pedagógica de significado. Portanto, “Escolas do Amanhã” ocupam um lugar estratégico na
política de pacificação:
a ocupação policial da favela permitiu o estabelecimento de uma
previsibilidade para o exercício das atividades escolares, incorpora outros
sujeitos como educadores, além dos professores, estabeleceu novas
dinâmicas para o espaço-tempo escolar, condições que, reunidas,
possibilitam o estabelecimento de práticas socializadoras que educam e
socializam a futura força de trabalho em consonância à ordem social
capitalista (GAWRYZEWSKI, 2013, p. 7).

O Programa tem um logotipo aplicado em todo o material de divulgação, também
presente no uniforme dos alunos e nas cartilhas que são distribuídas em cada escola,
evidenciando uma identidade específica para os/as alunos/as das Escolas do Amanhã.
Conforme Lucas (2011), esse é um ponto muito positivo do Projeto, pois confere uma
identidade para essas crianças. Entretanto, até que ponto essa “marca” não reforça o
estigma e o preconceito em relação aos alunos oriundos dessas “áreas de risco”? Afinal,
esses alunos têm um uniforme distinto dos demais discentes da rede municipal do Rio de
Janeiro. Além disso, essas escolas estão situadas junto às unidades de polícias pacificadoras
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(UPP) que vêm dando sinais crescentes de fissuras, o que, sem dúvida, torna o desafio do
Programa ainda mais complexo.
A pesquisa deGawryzewski (2013) concentrou-se nas Escolas do Amanhã situadas na
2º CRE, localizadas em favelas da região da Grande Tijuca e Zona Sul. Buscou pesquisar a
região que reunia a maior parte das Escolas do Amanhã situadas em favelas ocupadas por
UPPs, além de ser uma área que mereceu atenção especial ao receber fartas intervenções
urbanas para os megaeventos esportivos, turismo e circulação de capital.
Em outubro de 2014, muitas escolas interromperam suas aulas por conta dos sérios
confrontos, atingindo cerca de 11 mil alunos. Dezessete escolas da rede municipal não
funcionaram na Maré, Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Segundo a assessoria da
SME, na Maré, seis escolas, três creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI)
não funcionaram, prejudicando 6.840 alunos. Na Penha, quatro escolas e um EDI não
abriram e, com isso, 3.010 alunos foram impedidos de ir à escola. Já no Complexo do
Alemão, duas escolas interromperam suasatividades, 1.308 alunos não tiveram aula. No
total, 11.158 alunos não tiveram aulas58.
Nas últimas décadas, a escola pública básica tem vivenciado diversas medidas
objetivando a democratização. A implementação de mecanismos coletivos de participação
inclui: conselho de classes, associação de pais e mestres, grêmios estudantis, conselhos
escolares, eleição de diretores de escolas e outros (PARO, 2011). A própria Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, (BRASIL, 1996), dispõe de
artigos que estimulam a integração da escola com a comunidade, visando à construção de
uma escola mais democrática. O artigo 13 determina que cabe aos docentes colaborar com
atividades que promovam articulação entre a escola e a comunidade. Portanto, a princípio,
Escolas do Amanhã não apresentam algo de novo, no que tange à integração dos seus
diferentes sujeitos. No entanto, há um diferencial ao anunciar a presença de novos atores
sociais (mãe voluntária, estagiários universitários, Bairro Educador e outros) no espaço

58 http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-10-01/Mais de 11 mil alunos ficam sem aulas apos
confrontos em favelas do Rio.html< Acessado em 01/10/2014
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escolar. Cabe verificar em que medida tal proposta amplia a participação e o diálogo, de
modo a fortalecer a relação entre escola e comunidade.
A tão apregoada educação para formar um sujeito crítico e participativo ganhará
contornos reais com esse novo modelo de escola? O Programa fortalece os órgãos
colegiados já existentes na escola? Vale ressaltar que a luta pela cidadania tem raízes
históricas no Brasil. Carvalho (2011), ao descrever o longo caminho de construção
cidadania, aponta a incompletude dessa cidadania.
A LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), no artigo 2º, anuncia como finalidade
proporcionar o pleno desenvolvimento do educando, assim como, o seu preparo para o
exercício da cidadania. Há duas décadas, a LDBEN foi promulgada e a cidadania plena
ainda está distante para uma parte significativa da população brasileira. Alunos têm seu
percurso escolar interrompido e muitos perdem a vida por conta da violência e do tráfico
drogas. Os muros das escolas não são suficientes para impedirque essas questões
atravessem e interfiram nas questões pedagógicas e políticas da escola.
O programa em tela está interligado a uma política de segurança pública mais ampla
das UPP que pretende, a um só tempo, diminuir a criminalidade nas favelas e exercer um
controle do Estado nestes espaços, alterando a dinâmica cotidiana de seus moradores.
Cumpre notar que o apelo da proposta e a pretensão de diminuir os índices de criminalidade
entre jovens de periferia acaloram o debate no campo pedagógico. No âmbito das Escolas
do Amanhã, a questão da cidadania se torna ainda mais complexa e desafiadora. Em pleno
século XXI, temos milhares de crianças e jovens na cidade do Rio de Janeiro impedidos de
terem acesso à escola e, assim, concretizar a sua cidadania efetiva, no que tange ao acesso à
escola e à participação nas questões políticas do seu tempo.
Conforme exposto no capítulo 2, as reformas educacionais dos anos de 1990
inundaram o espaço escolar com projetos que retiravam a autonomia dos professores,
cabendo a esses a mera execução. Desde então, acentua-se, cada vez mais, a distância entre
o pensar e o fazer, indo de encontro à perspectiva gramsciana, diluindo o papel daqueles
que deveriam ser um dos protagonistas no processo educacional.
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Ainda que os documentos oficiais enfatizem a importância da cultura e da realidade
do aluno, é possível supor que nessas escolas ocorra um processo similar ao que vem
ocorrendo em tantas outras escolas na Inglaterra, Escócia e em outros países europeus,
como observou Young (2011). As reformas curriculares estão promovendo uma redução ou
até mesmo um “esvaziamento do conteúdo”, especificamente para os que não estão
alcançando sucesso na escola. Segundo o autor, essas reformas apresentam um discurso
repleto de boas intenções, anunciando uma maior participação, acesso escolar e inclusão
social.
De acordo com a SME, as Escolas do Amanhã vêm melhorando seu desempenho de forma
expressiva. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2011, as Escolas
do Amanhã se destacaram nos resultados dos anos finais tendo um crescimento de 33,3%
em relação à avaliação realizada em 2009, enquanto a rede municipal cresceu 22,2%. Nos
anos iniciais, as Escolas do Amanhã cresceram 8,7%, comparado com 6% da rede. Entre
2008 e 2012, a evasão escolar nas Escolas do Amanhã apresentou uma redução de 26,5%,
contra 21,2% na rede municipal.59
Na seção seguinte daremos voz aos sujeitos integrantes de duas Escolas do
Amanhã, cotejando o anunciado com o realizado por meio do Programa em análise.

3.4 Escolas do Amanhã no olhar dos gestores e professores

A pesquisa de campo transcorreu de forma satisfatória nas duas escolas.
Todos os integrantes da equipe gestora da escola A se mostraram dispostos a contribuir
com a pesquisa. Na escola B, a recepção também foi muito boa. Foram necessários três
encontros para a realização da entrevista na escola B. O primeiro dia de entrevista foi muito
produtivo. O segundo encontro teve que ser adiado por conta de um problema pessoal do
diretor. Mas, conseguimos concluir a entrevista no terceiro encontro, apesar de ter sido um
dia conturbado na escola, por conta da proximidade do encerramento do ano letivo.
Para a realização do trabalho empíricoforam entrevistados 4 professores da Escola A e 3
professores da Escola B, 4 integrantes da equipe de Gestão da unidade escolar da Escola A

59Fonte: <http://www.rio.rj.gov.br/web/sme> Acesso em 20/04/2014
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e apenas um membro da Escola B. Já os questionários foram respondidos por 11 docentes
da Escola A , 10 da Escola B e 4 oficineiros da Escola A.Os gestores, professores e os
oficineiros foram identificados por um sistema alfanumérico. Os gestores da escola A serão
tratados como: G1A, G2, G3A e G4A. Como na escola B só entrevistamos um gestor, por
conta do estreito vínculo que possui com a escola, pois está há mais de duas décadas nesta
função, será identificado como gestor B. Já os professores foram divididos em dois grupos:
os entrevistados (E) receberam a seguinte denominação: na escola A: E1A, E24, E3A e
E4A, e na escola B: E1B, E2B, E3B e E4B. Já os docentes que responderam ao
questionário foram designados como respondentes(R) portando, na escola A< a seguinte
identificação: R1A, R2A, R3A, R4, assim por diante. Critério similar vale para os
respondentes da escola B: R1B, R2B. R3B.......R10B. Por fim, os oficineiros foram
nomeados como oficineiro 1, 2 3 e 4.
As duas escolas pesquisadas (Ae B) ingressaram no programa Escolas do Amanhã
em 2009. Seus coordenadores e gestores participaram de reuniões, seminários, capacitações
na SME e na CRE. Nesses encontros, receberam informações a respeito do funcionamento
do programa e critérios requeridos para que uma escola fosse incluída no referido
programa. O gestor da escola B destaca que uma das conferências aconteceu num hotel da
zona sul e contou com a presença de representantes da UNESCO que apresentavam o relato
de experiências de outros países, como, por exemplo, da África, áreas contempladas com
projetos similares ao Programa Escolas do Amanhã, direcionados para escolas inseridas em
áreas de conflito.
O Gestor1A (G1A) confirma que participou de várias reuniões e formações para
coordenadores das Escolas do Amanhã. Nesses encontros eram apresentadas estatísticas e
índices sobre as escolas, que eram, segundo ele, repassados para o corpo docente.
Vejamos como respondente 1A relata sobre da implantação do programa: “Não houve
um comunicado formal. Foi algo como: a partir de amanhã, a escola vai ser do Amanhã.
Não houve detalhes sobre a explicação do Programa”.
Os docentes entrevistados revelam desconhecer detalhes do projeto, não sabem o
porquê nem o que é uma Escola do Amanhã. Entre os professores que vivenciaram o
processo de implantação do projeto, alguns perceberam a mudança pela movimentação
diferente, já que havia alunos participando de atividades no contraturno e pessoas
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“estranhas” no interior das escolas. Sendo assim, pouco a pouco, foram encaixando as
peças para tentar montar o quebra-cabeça do que seria uma Escola do Amanhã.
Outros docentes, entretanto, identificaram a Escola do Amanhã por conta da
logomarca (ver anexo 1) estampada no uniforme dos alunos, aspecto que recebe críticas e
questionamentos dos entrevistados. Se para Lucas (2011), o logo é algo positivo e
importante para diferenciar essas escolas, alguns docentes discordam dessa visão:

O meu medo é que a necessidade de se dialogar com as experiências
desses alunos resulte numa maior estigmatização, porque uma coisa é
você diferenciar, diferentes todos nós somos, outra coisa é você respeitar a
outracom as peculiaridades do território, outra coisa é você pensar
projetos baseados na ideia do que eu sei o que é melhor para você e
reforçar estigmas, reforçar preconceitos, inclusive com triângulos, com
estrela de Davi no peito da galera. Eu acho isso muito ruim ( E2B )

Para os depoentes, a logomarca não representa uma diferenciação positiva, pelo
contrário, pois reforça estigmas e preconceitos em relação aos alunos dessas áreas. Segundo
informações oficiais da prefeitura, realizou-se um concurso entre os próprios alunos da rede
para a confecção da logo. A logomarca possibilita uma visibilidade para o projeto Escolas
do Amanhã, ou até mesmo uma propaganda.
Cumpre observar que alguns docentes identificaram as Escolas do Amanhã pela
logomarca, outros, pela presença de profissionais diversificados, o que denota ausência de
debate com os docentes sobre o projeto em si. Fato que pode ser observado na fala a seguir:

Eu soube sobre o Projeto Escolas do Amanhã numa reunião com a
Direção. Percebi que as oficinas eram o diferencial. Veio o pacote com as
oficinas de judô, percussão, reforço. Eu fui contrário. Pensei que eu
pudesse dar opinião. Fiquei sabendo aqui na escola, através da Direção.
Disseram que as escolas iam trabalhar com as oficinas (judô, percussão,
letramento). Na época, nós achamos que era pela escola estar localizada
em área de conflito. Tudo que nós sabíamos era através da Direção (E4A)

Na entrevista com o gestor da escola B, confirmamos que na execução do projeto não
havia previsão de dialogar com os docentes. No que tange à participação, a gestora foi
categórica afirmando que: “Não foi feita uma consulta ao corpo docente. Foi uma ordem,
uma determinação da senhora Secretaria”.
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Segundo o depoente 2B, o projeto veio “de cima para baixo, via prefeitura. Nunca
participei de nenhuma formação para integrar o projeto. Não teve mesmo”.
No relato de alguns dos respondentes, transparece a insatisfação em relação à postura
da secretaria, pois conforme os relatos abaixo:
Os professores possuem uma participação baixa na elaboração dos
projetos. Isso não diz respeito à gente, porque é imposto [Ele mesma se
assusta com essa afirmação]. Eu deveria saber, porque me afeta, afeta o
meu aluno, minha vida profissional. A gente não sabe quem gerou e nem
quem matou o projeto. Os professores devem ser ouvidos para a
implantação dos projetos, por isso, os projetos não dão certo. Porque o
professor nunca é ouvido ( R2A)
Os projetos são pacotes fechados, vieram se sobrepondo à escola,
atropelando a experiência dos funcionários e dos professores. Chegaram
com a pecha de salvadores da escola. Não tinha o amigo da escola. Eles
eram os “salvadores da escola” (E4A).

Materiais, como kimono, tapete próprio para tatame, instrumentos de percussão e
uniformes, chegavam abundantemente. Isso foi um fator que saltou aos olhos dos
professores. Estes começaram a inferir que as Escolas do Amanhã seriam portadoras de
alguns privilégios quando comparadas com as demais escolas da rede. Todas as escolas da
rede teriam laboratórios de informática, mas as Escolas do Amanhã teriam prioridade.
Entretanto, o gestor B expressou alguns limites, como é possível constatar no seu relato:

A sala de informática já era equipada e a sala de leitura sempre teve. Só
que a gente não tem espaço físico, a escola originariamente era uma
escola de primeiro segmento, depois com o tempo se transformou no
segundo segmento ou nos dois segmentos. Então, a escola precisaria de
uma obra para que nós tivéssemos essas salas. Então eu tenho uma sala de
leitura que funciona junto com a sala de informática. Eu não tenho uma
sala só de leitura ou uma sala só de informática. Eu divido os dois espaços
entre uma coisa e outra.

O G4A integra a direção da escola desde o início de 2015, porém, antes, atuava numa
unidade escolar que, apesar de integrar o polo das escolas da área, não estava inserida no
programa Escolas do Amanhã. Ele chegou a questionar o porquê, uma vez que sofria com a
questão da violência e relata que as balas caíam dentro da escola: “já peguei uma bala
quentinha, na hora que caiu e queimei meu dedo”.
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Os alunos que tinham irmãos em outras escolas que não eram do Amanhã
questionavam porque não recebiam casaco, calça de frio, mochila e tênis, só recebendo a
blusa do uniforme do restante da rede. Outra exclusividade das Escolas do Amanhã é a
disponibilidade de transporte público para a realização de passeios.
Em relação aos materiais e supostas vantagens das Escolas do Amanhã, o
entrevistado 1A apresenta um olhar diferenciado, num tom cético, visto que:
Há outras escolas que não são do Amanhã e que têm até mais. Falta ter
uma quadra estabelecida. Uma sala de informática em que se entra e que
se possa trabalhar. Que tenha realmente um data show funcionando em
todas as salas de aula. Para mim, a Escola do Amanhã é só um título.
Quem faz a escola mesmo é o professor, o professor da rede pública
municipal do Rio de Janeiro.

Um dos aspectos positivos destacadas pelos respondentes foi à ampliação do acervo
das respectivas bibliotecas das escolas. Tal fato teria contribuído para despertar o interesse
pela leitura dos alunos. Os docentes concederam um destaque positivo para o trabalho
realizado pelos professores da sala de leitura.

3.5Escolas do Amanhã: muitos projetos, pouca articulação

Um dos propósitos das escolas do Amanhã era conferir uma atenção especial para as
escolas localizadas em áreas de conflito. Segundo o gestor da escola B:

Eu acho que a proposta da prefeitura, primeiro foi o olhar diferenciado
dessa escola de comunidade que muitas vezes o único aparelhamento é a
escola, que se mantém esse tempo todo. O aparelhamento social que
mantem numa área conflagrada como a nossa é a escola, que sucumbe,
sucumbe, mas tá lá. Renasce das cinzas. É o ponto de referência. Eu acho
que nesse sentido a Escola do Amanhã era ideia muito boa. E com essa
ideia trouxe para a escola muitas coisas positivas.

Entre os aspectos positivos a gestora da escola B destaca a presença da saúde dentro
da “escola do amanhã”. Tal ação se concretizou com o Programa Saúde na Escola (PSE).
Ele ressalta que, logo no início da implantação, um ônibus com uma equipe de dentistas,
oftalmologista, estacionava na porta da escola durante três dias. A partir da triagem, foram
feitos muitos encaminhamentos de crianças que necessitavam de algum atendimento mais
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especializado: óculos, aparelhos ortodônticos e outros exames. Para o gestor B, a proposta
inicial seria um tratamento diferenciado para “essas unidades que infelizmente começam a
ficar marginalizadas perante tudo. Aqui principalmente na Vila Cruzeiro, perante a própria
mídia porque depois da situação Tim Lopes, isso aqui virou um estigma. A fama já não era
boa, reforçou o estigma, piorou muito”.
O G1A concorda com o gestor da escola B no que refere a essa atenção especial que a
prefeitura pretendia implementar por meio do Programa: “era mais uma tentativa de
valorizar a escola dentro da comunidade. Eu acredito que houve uma boa intenção de quem
formulou o projeto”.
O Programa Saúde na Escola (PSE) atuou nas duas escolas até meados de 2013. O
PSE foi muito elogiado pelos docentes das duas escolas, pois funcionou muito bem. O
G1A também enaltece os aspectos positivos do PSE como a promoção de campanhas de
vacinação, orientação para as alunas grávidas, aplicação de flúor, distribuição de kits de
higiene bucal.
O Projeto Cientista do Amanhã também se apresentou como uma proposta
inovadora para o ensino de ciências, com metodologia e material didático próprios para a
sua execução. Os professores de ciências participavam de uma formação específica para
atuar com o material do Sangari. O E1B aponta as especificidades do Projeto:
Como professor de Ciências, as Escolas do Amanhã tinham parceria com
o Projeto Sangari – Cientistas do Amanhã em que a metodologia de
trabalho era bem diferente da atual. Neste Projeto, tinham livros
trimestrais a serem utilizados pelos alunos como embasamento teórico e
orientação para as práticas, bem como todo o material para que essas
práticas acontecessem. A cada bimestre havia uma capacitação para cada
ano escolar. Quando cheguei à escola (2011) o Projeto já existia há um
ano (me parece) e, se não me engano, acabou em 2013

Entretanto, questões de ordem prática comprometeram o êxito desse projeto como:
falta de espaços para realizar as experiências e até mesmo para limpar os materiais utilizados
nos experimentos. Além disso, turmas muito cheias comprometiam a qualidade das aulas.

O gestor da escola B também considera que era um projeto de grande envergadura,
porém apresentou limites para ser efetivado, tendo em vista a realidade da escola:
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O Sangari, não é que fosse um projeto ruim. Só que eu acho que aquele
projeto daquele porte, muito pretensioso para a nossa unidade escolar que
não dispõe de uma pia, de um laboratório. Eu vou inviabilizar totalmente.
Não. O material era riquíssimo, os livros maravilhosos... Em 2009, 2010,
até 2011, o Sangari funcionou a pleno vapor. Depois o projeto foi se
perdendo.

O E4A ressalta que, no início do projeto Sangari, participou de megaencontros, com
capacitações transmitidas via TV. Todavia, apresenta críticas visto que é “um pacote que
não se adequa à realidade. Cada sala de aula tinha um armário e a cada bimestre chegavam
mais materiais para serem colocados nos armários. O Sangari foi embora e deixou todo o
material e os armários”. A fala do professor se confirmou com a pesquisa de campo: o
Sangari foi embora e o Programa Cientistas do Amanhã não atua mais nas escolas
pesquisadas, porém deixou como herança os armários lotados de materiais.
A Fundação Roberto Marinho também integra o time de parceiros das Escolas do Amanhã.
O Projeto Autonomia Carioca é um projeto presente em várias escolas da rede municipal,
com o propósito de acelerar estudos e corrigir a defasagem idade-série dos alunos. Até o
ano de 2015, as duas escolas reuniam o total de 6 turmas de Aceleração.
As Escolas do Amanhã reúnem um número expressivo de projetos. Estes
possuem um forte caráter homogeneizador, pois são aplicados nas escolas, desconsiderando
as especificidades de cada unidade. Além disso, como são impostos de forma vertical se
sobrepõem ao fazer pedagógico do docente. A fala do entrevistado 2B é significativa,
representando uma síntese do sentimento dos professores das duas escolas sobre o efeito
que as Escolas do Amanhã tiveram sobre a identidade das escolas e a participação dos
professores:
Os professores não participam mais da elaboração dos projetos. Uma
coisa muito ruim da Escola do Amanhã é que eles tiraram a alma da
escola. A escola onde eu dou aula tinha uma característica muito
interessante que era ter toda uma agenda durante o ano, nascida e criada
dentro da escola. A escola tinha uma festa junina que era concorridíssima
que acontecia na quadra da Imperatriz. A escola tinha uma banda marcial,
no 7 de setembro que era concorridíssima. A escola tinha um evento
chamado “Agito Escola B”, quando a escola toda parava para os alunos
mostrarem seus talentos. A escola tinha passeios de final de ano para
algum parque aquático quando os professores acompanhavam os alunos.
Tudo isso tudo foi se perdendo para cumprir a agenda que vinha de fora,
com a urgência exigida. Isso tirou a alma da escola em grande parte. É
muito triste. Hoje assim, o último fio, o último elo desse simbolismo é a
diretora e os professores que estão lá há muito tempo.

98

Diante deste contexto, os projetos pedagógicos gerados nas unidades escolares
ganham força. Um dos expoentes deste projeto é o trabalho desenvolvido pelo professor de
Teatro da escola B. Como as suas aulas despertavam o interesse dos alunos, o docente
resolveu criar o Grupo Teatro da Laje. Segundo o docente 2B o resultado desta ação foi a
criação de um jeito único de se fazer teatro, “um presente que a Vila Cruzeiro deu para a
cidade”. Nas suas palavras, é o “Teatro como ação no território. É uma potência de um
teatro que eu não sei se faria em outra comunidade”. No ano de 2015, o mesmo professor
criou uma Escola de Teatro na comunidade, porque muitos alunos se interessaram em ter
aulas de teatro.
Um movimento similar está sendo realizado pelo Professor de Música da escola A. O
docente 3A transformou a banda de percussão, pertencente às oficinas do Mais Educação,
de coadjuvante à protagonista da escola. Atualmente, a banda tem se apresentado em
eventos em outras escolas da comunidade, na Arena Carioca Dicró, como também na
consagrada Festa da Penha, em 2015. O docente descreve a relação da Orquestra com a
comunidade: “A gente provoca na comunidade certo prazer, as pessoas estão pela
comunidade, muitas vezes trabalhando, cuidando de suas casas e famílias ou até mesmo à
toa na vida e veem a banda passar tocando com amor”.

3.6 As oficinas do Mais Educação: versão da escola em tempo integral

As Escolas do Amanhã realizam oficinas no contraturno. Estas integram o Programa
Mais Educação, como uma versão de escola em tempo integral. Apresentam-se como uma
estratégia importante para tornar a escola mais atrativa e, assim, manter o aluno mais tempo
na escola com a perspectiva de melhorar o aprendizado do aluno.
O gestor da escola B explica que, inicialmente, somente as Escolas do Amanhã seriam
contempladas pelo Mais Educação. Depois, expandiu-se para outras unidades escolares. O
gestor apresenta um posicionamento crítico em relação a esta proposta de educação
integral:
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A proposta das Escolas do Amanhã seria educação integral, o que, para
mim, não funciona a pleno vapor porque para educar integralmente você
tem que ter um turno inteiro com as oito horas de aula [(a escola atende
mais de 800 alunos)].

O G1A explica que há um leque de oficinas pré-determinado, cabendo à escola
selecionar conforme o seu interesse. Atualmente, ele está tentando mudar as oficinas
oferecidas, mas esbarra nos próprios limites estruturais da escola: “o que adianta eu colocar
uma oficina de vôlei se eu não tenho uma quadra”. Por se tratar de uma escola de segundo
segmento, o aluno não tem muito interesse em uma oficina de brinquedoteca, por exemplo.
Os alunos que mais participam das oficinas são do sexto ano. Uma vez que estes alunos
são menores, é mais fácil para os pais obrigarem seus filhos a participarem das oficinas. A
defasagem na escrita/ leitura também é um argumento consistente para convencê-los da
importância das oficinas. Na percepção deste gestor é mais fácil o aluno da tarde chegar
mais cedo do que o aluno da manhã permanecer para a oficina no período da tarde.
Para o G3A, as oficinas mais atrativas são a aula de violão e de artes. Para esse
gestor, os alunos das turmas do 8º 9º ano não têm muito interesse nas oficinas ofertadas e
possuem outras demandas. Alguns alunos já trabalham, fazem cursos e ajudam nas tarefas
de casa, situações que acabam inviabilizando a permanência no contraturno.
A falta de espaço físico adequado e as precárias condições para a realização das
oficinas também constituem alvo de críticas tanto dos docentes como de gestores. Os
entrevistados questionam a qualidade das oficinas. O respondente 1A relata as condições
nas quais a oficina de grafite acontecia: “Os alunos ficavam no computador, vendo e
copiando sobre o grafite. Isso é oficina de grafite?”
O G3A questiona o fato de não ter uma sala específica para a realização das
oficinas: “tinha que se virar nos trinta‟”. Este aspecto é muito relevante, uma vez que a
escola não dispõe de espaço físico, portanto, quando “cede” uma sala para a realização de
uma oficina, na prática significa menos um espaço para ser usado pelos alunos e
professores. Na escola A, as oficinas ocorrem na sala de vídeo, transformada na sala do
Mais Educação, ou na sala de informática. Já a escola B divide o espaço da sala de
informática com a sala de leitura, e ainda com as oficinas do Mais Educação.Além da
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ocupação de espaços da escola, algumas oficinas mudaram a dinâmica do cotidiano,
conforme relata o entrevistado E4A:
A oficina de percussão foi a que mais mexeu com a estrutura da escola,
por causa do barulho da movimentação dos alunos. Por outro lado, foi a
que teve mais visibilidade. Algumas oficinas atendiam aos interesses do
aluno (violão, grafite, judô). Por exemplo, espelho para a aula de dança,
mas não tinha uma sala acústica para a aula de dança. Era tudo muito
prático, vai ter aula de dança, a sala de vídeo virou uma sala de dança, a
escola perdeu um espaço que tinha outro fim. Não tinha uma preocupação
com o que fazer com esses espaços depois que as oficinas acabaram.

.
Os docentes das duas escolas também questionaram a formação dos oficineiros que
ministravam as oficinas: “Quem escolhe esses oficineiros? Qual é a formação deles? Que
grau de instrução eles têm? Quais treinamentos recebem?”
O G2A explicou que, no início do programa, não havia muita exigência na formação
do oficineiro. Atualmente, só é exigida formação para ministrar a oficina de reforço escolar,
sendo necessário ter um desses cursos: Normal, Pedagogia, graduação em Matemática ou
Letras. O oficineiro deveria ser alguém da comunidade, pois de acordo com a proposta do
programa, ele seria o elo da escola com a comunidade. O G2A esclarece que nem sempre
isso era possível: “Existia uma flexibilidade. O importante era ter alguém para ministrar às
oficinas”.
O G2A esclarece que a proposta original para funcionamento das oficinas era que
“todos os alunos participassem de todas as oficinas. Nesse sentido, haveria um revezamento
das oficinas ofertadas como, por exemplo, judô, percussão, dança teatro, jornal escolar,
grafite, violão. Ressalta que, inicialmente, a verba repassada pelo governo federal era farta.
Havia abundância de recursos para aquisição de maquiagens de marca, instrumentos para a
banda, uniforme para o judô, violão e outros.
Como parte do trabalho de campo, procuramos mapear as oficinas realizadas nas
duas instituições pesquisadas. Na escola A, são realizadas as oficinas de violão, leitura e
escrita, violão, jornal e grafite. Já na escola B, encontramos as oficinas de dança, capoeira e
reforço escolar.
Na entrevista com os oficineiros procuramos averiguar qual seria o seu nível de
formação para ministrar as oficinas. Dos quatro oficineiros, somente um possui formação
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de nível médio. Todos os respondentes confirmaram que não receberam formação
especifica para atuar nas oficinas.
O oficineiro número 1 não possui formação em Letras, mas considera-se capacitado
para ministrar a oficina de Letramento. Segundo ele, “como faço uso na norma culta na
pesquisa e na produção historiográfica, tenho o conhecimento e o domínio de leitura, da
interpretação e da escrita”. Já o oficineiro número 4, por sua vez, já deu aula de violão em
casa. Por sua vez, o oficineiro número 2 não se sente preparado para ministrar as oficinas,
“eu estudo e dou o meu melhor”.
Os oficineiros contabilizam em torno 20 alunos participantes por oficina. Entretanto,
este número é questionado pelos docentes. Inicialmente, muitos alunos se inscrevem para
participar das oficinas, mas depois desistem. Os professores ressaltam que um mesmo
grupo de alunos participa das oficinas. Para o G2A,a atuação do oficineiro também é um
elemento importante para despertar o interesse e manter os alunos nas oficinas: “se
conseguirmos um profissional legal, ele atrai os alunos. É o caso do grafite e do violão.
Dessa forma, retoma a proposta inicial das oficinas: o aluno cria o vínculo com a escola,
fica mais tempo na escola, o que significa maior aprendizado”.
Dentre as dificuldades elencadas pelos oficineiros, temos: as turmas numerosas, o que
dificulta uma atenção mais individualizada; alunos resistem em fazer os exercícios de
gramática e ortografia; defasagem de conteúdos provocando desinteresse e evasão dos
alunos. Apesar destas dificuldades, os oficineiros conseguem identificar contribuições para
os alunos. Para o respondente número 4, “a oficina desperta talento e aumenta autoestima
dos alunos”. Já o respondente número 3 ressalta que “os alunos melhoram a escrita e a
leitura, melhorando o seu desempenho escolar”.
A partir das entrevistas e dos questionários, é possível afirmar que não existe
vinculação entre as atividades desenvolvidas pelas oficinas e o projeto político pedagógico
das escolas. Os docentes não identificam avanços ou melhorias efetivas na aprendizagem
dos alunos participantes das oficinas. Para os docentes, as atividades são realizadas com o
enfoque recreativo, como uma forma de ocupar o tempo do aluno. Portanto, por mais que as
ações dos oficineiros sejam bem intencionadas, tais ações não são revestidas de uma
intenção pedagógica.
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Retomando o debate sobre educação integral e educação de tempo integral realizado no
capítulo 2, confirmamos com o trabalho empírico que as oficinas são realizadas de forma
aligeirada. Há, portanto, uma concepção estreita de educação integral como apontam
Libâneo (2014), Coelho (2012) e Cavaliere (2007). Concordamos com a perspectiva crítica
do depoente E2B:
As escolas do Amanhã falam de escola de tempo integral. Eu sou um
pouco implicante com isso. Eu tenho muito medo, principalmente, quando
eu vejo difundido na sociedade o senso comum de que essas crianças têm
que estar na escola, não podem ficar na rua. Eu defendo que esses jovens
possam viver integralmente a cidade. É preciso fazer uma diferença entre
educação integral e escola em tempo integral. Educação integral envolve
ampliação do espaço de circulação, ampliação de direitos, ampliação dos
direitos de fruição dos bens da cidade sem ser. Eu sou meio desconfiado
com essa ideologia, tá virando uma ideologia isso, da Escola do Amanhã
como um ensaio de uma escola de tempo integral. Um ensaio muito mal
feito, muito mal- ajambrado.

A concepção de educação integral proposta pelo depoente vai ao encontro da perspectiva de
educação defendida neste trabalho. Pois, amplia o debate para além da escola, questionando
a lógica restritiva de circulação pela cidade. Vale ressaltar que, em tempos de acirramento
da violência, o discurso da escola como, “confinamento” dos alunos nas escolas ganha
força, principalmente para os alunos inseridos nestas áreas. Tal discurso escamoteia o
debate pelo direito à cidade. Algo recorrente na história da relação entre favela e cidade.
Conforme mostramos no capítulo 1, uma relação ora conflituosa ora amistosa, mas sempre
em disputa.
A educação em tempo integral vigente nas Escolas do Amanhã é uma versão
empobrecida, uma vez que se distancia de uma perspectiva emancipatória e crítica da
educação. Por isso, concordamos com Libâneo (2014) ao afirmar que as escolas existem
para educar e ensinar alunos. Logo, o acolhimento deve ser referente às suas diferenças e
diversidades sociais e culturais, sendo isso pré-requisito ao trabalho educativo. No entanto,
o autor ressalta que alunos vão para a escola realizar uma atividade de estudo, ou seja, vão
aprender a ter uma relação com o conhecimento. Logo, o essencial da escola é o
conhecimento, para promover o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais. A
Escola do Amanhã como acolhimento apenas para o “afastamento da criminalidade”
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assume uma perspectiva redentora, contribuindo muito pouco com a ampliação do
conhecimento.

3.7As Escolas do Amanhã e as UPPs

Já no ano de 2007, o conjunto de professores e alunos da região foi deslocado das
suas respectivas escolas e reunido no CIEP, localizado mais distante da comunidade. No
total eram 7 escolas, cada uma com o seu corpo docente e discente, além da equipe de
apoio e gestores. Segundo, os depoentes tal situação se prolongou por quase 3 meses. As
aulas ocorriam em forma de rodízio, com turnos de aulas reduzidos, para que fosse possível
se estabelecer alguma rotina pedagógica.
No ano seguinte, a situação continuou se agravando. Alguns educadores das escolas se
mobilizaram para cobrar uma posição da Secretaria de Educação. O depoente 2B relata que
nesse momento:
Nós recolhemos capsulas e mais capsulas, a mãos cheias de bala e
percorremos todas as escolas da Vila Cruzeiro propondo que a gente se
posicionasse e exigisse uma posição das autoridades. Exigisse que a
Secretária de Educação tivesse uma posição institucional diante disso. A
gente sabe que ela não controla a polícia, mas a palavra dela como
Secretária de Educação tem muito mais peso do que a minha como
professor. A gente exigia que ela usasse esse peso institucional que ela
tinha para disciplinar aquelas operações militares, lembrando um princípio
básico de que a vida dos reféns, já que era assim que a gente de sentia,
tinha que estar preservada. Então, que ela saísse do gabinete dela fosse lá,
na hora das operações, quando a gente estava acuado dentroda escola,
deitado no chão, rezando pai nosso, pedindo pela ave Maria ou por sei lá
quem mais. Pedíamos que ela falasse com o comandante da operação,
perguntasse quem era o comandante e falasse: olha de assunto militar eu
não entendo, eu sou secretária de educação desse município e exijo que
meus alunos, meus professores, meus funcionários saiam daqui com a
integridade física garantida.

A fala do professor reforça a urgência do debate apresentado na seção 1.4 do capitulo
1, sobre a situação das escolas em áreas de conflito e expõe uma questão importante: como
conciliar uma política de segurança com a preservação e a integridade física de alunos e
professores?
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Professores e gestores viveram momentos de tensão e insegurança nos dias que
antecederam a incursão das forças de segurança na Vila Cruzeiro, ocorrida entre os dias 25
a 28 de novembro de 2010,
A escola A tentava realizar o Conselho de Classe (COC) para o encerramento do ano
letivo. O G1A ressalta que tentava manter um clima de tranquilidade na sala dos
professores, local onde acontecia o COC: “o clima estava muito difícil, já começou com
tiroteio. De repente, começaram uns barulhos de armamentos e munições que nós não
estávamos acostumados a ouvir ali”. Ele relata que o clima foi ficando tenso, com alguns
professores com o “emocional a flor da pele”, então o COC foi suspenso. Todos ficaram na
escola aguardando o melhor momento para saírem, o que aconteceu por volta de meio-dia.
O grupo se dividiu em três carros e saiu “em comboio” da escola.
Passado este período turbulento da pacificação, os professores e gestores da escola A
entenderam que seria importante fazer uma acolhida para receber os alunos. O G1A revela
a surpresa de todos ao perceberem que “nós estávamos mais fragilizados do que eles, a
acolhida foi mais para a gente do que para os alunos”. As reações foram diversas: alguns
alunos voltaram como se nada tivesse acontecido, afirmavam que “isso não vai dá em nada,
vai voltar ao que era antes”. No entanto, outros alunos estavam muito abalados porque
tiveram familiares presos ou tiveram que fugir da comunidade.
Dentre os respondentes prevaleceu uma percepção “positiva” em relação ao processo de
pacificação, iniciado no final de 2010. Com o retorno das aulas em 2011, os docentes
perceberam uma comunidade mais tranquila. Os professores perceberam os alunos mais
calmos, registravam menos casos de agressões físicas e verbais. O culto à criminalidade foi
reduzido bastante entre os alunos. Frases do tipo “meu pai é bandido”, “mexe comigo, que
você vai vê”, não eram mais ouvidas. As referências abertas às figuras dos traficantes
perderam força, as conversas não giravam mais em torno de armas e bandidos, assim como,
as pichações com inscrições de facções criminosas desapareceram das mesas, murais,
paredes e portas das salas de aula.
Este cenário teria se repercutido nas unidades escolares. A rotina escolar foi
restabelecida: os alunos frequentavam as aulas, e os professores trabalhavam normalmente.
Tal contexto teria influenciado no aprendizado dos alunos, “comprovado” pelo aumento do
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IDEB. Vale ressaltar que as duas unidades escolares já foram contempladas com o Prêmio
de Bonificação de Desempenho Escolar duas vezes cada uma.
O E1A faz a seguinte leitura deste momento: “a comunidade tomou um susto com
aquilo. A calmaria se deu porque nós fomos noticiados em rede nacional e internacional”,
referindo-se ao papel da mídia na percepção do processo de pacificação; “estávamos em
rede nacional e internacional, aquela cena dos bandidos fugindo por aquela estrada de
terra”. Logo, os alunos entenderam: “Vamos ficar aqui quietinho numa boa porque quem
nos protegia no caso o bandido, não estava mais ali”. Tal professor, apesar de estar lotado
há apenas 5 anos nesta unidade, sente-se muito integrado à comunidade, como é possível
perceber a partir da sua fala: “eu não moro na Vila Cruzeiro, mas me sinto parte desta
comunidade. De segunda a sexta-feira eu sou dedicação exclusiva nesta escola”.
O entrevistado 2A é um crítico da UPP, pois como ex-morador da comunidade,
coleciona experiências negativas na relação com a polícia, porém, reconhece que, no início,
houve “um esforço” do exército em resolver alguns conflitos na comunidade.
Segundo ele, o mesmo não se ocorreu com a chegada da UPP, que voltou ser a mesma
polícia de sempre. Já o entrevistado 2B, apesar de se mostrar muito cético em relação ao
processo de pacificação, classificado por ele como uma “invasão militar”, não invalida o
sentimento de esperança que contagiou a comunidade com a prometida “pacificação”. Vale
ressaltar que alguns entrevistados destacam a atuação do exército neste processo, pois,
enquanto esta instituição esteve presente, a situação encontrava-se sob controle. Porém,
com a instalação da UPP, o quadro caminhou para a instabilidade com o retorno dos
confrontos.
Um dos movimentos ensaiados após a “pacificação” da comunidade foi uma
tentativa de aproximação das forças do exército e da UPP com as escolas. O exército se fez
presente com a banda militar, cerimônias com hasteamento de bandeiras e execução do
hino nacional, exibição com cães amestrados nas escolas. O gestor da escola B relata uma
ocasião na qual foi procurado por um grupo de soldados da UPP que se disponibilizaram a
fazer um trabalho de maior aproximação com os alunos. Ele negou prontamente, porque os
policiais queriam circular armados dentro da escola: “armado dentro da escola nem
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pensar”. O G1A também relatou que, logo no início da instalação da UPP, um soldado se
apresentou com uma proposta de atividades para os alunos, mas não voltou.
Dentre os respondentes das duas instituições, prevalece uma sensação de maior
insegurança na escola B. Tal fato se explica por conta da sua localização geográfica,
colocando-a numa situação mais vulnerável. A escola já teve o pátio invadido por policiais
em perseguição a bandidos, fato ocorrido no decorrer da aula de educação física. Tal
unidade escolar já teve o aparelho de ar condicionado estourado por conta de um tiro e
também coleciona marcas de bala na parede da sala dos professores.
Na avaliação dos docentes das duas escolas, o cenário atual é de incerteza e
instabilidade. Os constantes conflitos no entorno das escolas expõem professores e alunos
ao risco de serem alvejados. Dois respondentes relataram que já foram surpreendidos por
confrontos: um professor teve que dar ré no carro para não ser alvejado e outro quando
estava numa condução a caminho da escola. O E1A é enfático ao afirmar que não vai mais
ao banco no qual tem conta, por temer que um confronto irrompa a qualquer momento no
entorno da escola.
Logo no início da pacificação, os gestores das Escolas do Amanhã foram convocados
para participar de reuniões com alguns representantes da área de segurança. Numa dessas
reuniões, o gestor da escola B apontou as mudanças observadas entre na Vila Cruzeiro e o
Complexo do Alemão, após a “pacificação”.
No Alemão foi instalado um banco, uma academia, até uma escola foi
construída. Enquanto na Vila Cruzeiro, eu vi porco chafurdando na lama
perto de uma escola municipal. Eu vejo esgoto a céu aberto. A única coisa
que eu não vi e que a gente estava acostumada a ver eram as armas, os
fuzis nas costas das pessoas nas motos.

A descrição do gestor B é muito significativa, uma vez que nasceu e se criou nesta
comunidade.

Foi aluno, depois tornou-se professor da instituição que, atualmente, é

diretor, estando à frente da gestão há mais de duas décadas. Em outra reunião, posicionouse criticamente em relação aos rumos da política de segurança empreendida na
comunidade. Somente a força policial não seria suficiente para assegurar o êxito da
pacificação. Tal posicionamento crítico lhe rendeu a fama de “diretor comunista” pelo
Coronel que presidia as reuniões.
Cobrava a criação de espaços de lazer e cultura na favela, uma vez que:
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O único aparelhamento social que ali continuou foi à escola, debaixo de
tiro de granada. Os professores indo trabalhar com medo. Mas eu não vi
nada diferente nessa comunidade. Então se isso continuar, e se mantiver a
gente, não vai ter melhoria nenhuma porque a população tem que perceber
que alguma coisa mudou, tem que perceber a coleta de lixo regular. O
cidadão de uma comunidade tem que ter aquele sentimento de
pertencimento, de identificação com o espaço. Até porque tem gente que
não quer sair daqui, que gosta daqui, tem suas raízes aqui.

Cabe ressaltar que as duas escolas viveram momentos dolorosos neste processo
de pacificação: Uma das escolas teve uma aluna alvejada por um tiro dentro de casa, fato
que causou grande consternação entre os professores. Já na outra unidade escolar, uma
aluna teve o olho perfurado por conta de uma bala perdida. De forma geral, os docentes
classificam a relação dos alunos com os policiais como conflituosa. Conforme um professor
(3B), os alunos “no mínimo desconfiam da polícia, mas a maioria odeia”. O depoente 2B
relata uma ocasião em que os alunos foram obrigados, por ordem da CRE, a assistir uma
palestra com um militar. Os alunos estavam revoltados e queriam partir para o confronto
com vaias e ofensas verbais. O professor teve que intervir e sugeriu outra forma de
protesto: orientou os alunos a assistirem à palestra “no mais absoluto silêncio”.
No decorrer das entrevistas, alguns relataram que os alunos reclamam das abordagens
truculentas e desrespeitosas dos policiais. Uma prática que tem se tornado recorrente é o
fato dos policiais obrigarem os alunos a mostrarem o telefone celular para verificarem as
conversas no whatsAppe os contatos do facebook para avaliarem se há envolvimento com o
tráfico.
Com esta perspectiva, o G1A relata que alguns alunos reclamam da forma como os
policiais fazem as abordagens, pois alguns chegam “na boa, trocam uma ideia, outros já
chegam agredindo, jogando o nosso material no chão”. Da mesma forma, o E3A ressaltou
que um “aluno do bem” também reclamou da forma como foi tratado pelo policial. Este
docente aproveitou para reforçar a importância de andarem uniformizados, portando
mochila com o material de estudo para não serem confundidos com bandidos.
Essa relação conflituosa entre comunidade e UPP, muitas vezes, ressoa no espaço
escolar. O respondente 6A relata uma ocasião na qual os policiais invadiram a escola para
dar “uma dura nos alunos” que os ofenderam. Segundo ele, a diretora, na época, era “meio
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maluca”. Subiu as escadas correndo atrás dos PMs e os expulsou da escola. Os alunos
vibraram com a atitude da diretora. Nesta mesma escola no ano passado, um grupo de
alunos, fora do horário escolar, “xingou” os policiais que passavam numa viatura. Eles
pararam e enquadraram os alunos. O diretor teve que intervir para mediar a situação com os
policiais
Mesmo dentro desse contexto de tensão permanente, ainda existe espaço para
momentos amistosos. E2A relata uma situação na qual uma aluna estava passando muito
mal e diante da demora da chegada da ambulância, ele recorreu aos policiais da UPP que
ficam próximos da escola para levá-la ao hospital. Prontamente, os policiais se dispuseram
a ajudar e conduziram a aluna, acompanhada com os seus responsáveis para o hospital. Ele
faz a seguinte afirmação: “essa é a polícia que nós queremos. Uma polícia que respeite e
ajude a comunidade”.
Dentre os respondentes, que vivenciaram o todo o processo turbulento que antecedeu
a pacificação nenhum o docente das duas instituições cogitou em pedir remoção para outras
unidades escolares. Na escola A, os principais motivos apontados são: a união da equipe
docente e o trabalho diferencial que realizam com os alunos. Enquanto na escola B, a
identificação com o trabalho da direção é o motivador principal para permanecerem nesta
unidade escolar. Cabe ressaltar que os docentes, que atuam em escolas localizadas em áreas
de conflito, possuem uma pontuação maior, caso queiram solicitar remoção para escolas
situadas em outras CREs.
Entre os respondentes que ingressaram depois de 2010, alguns docentes manifestaram
desejo de sair da escola. Na escola A, dois professores alegaram questões pessoais, outro
por problemas com a gestão e um professor reclamou das condições precárias de trabalho.
Já na escola B, somente um docente pensou em sair da escola, por insatisfação com a atual
política do município.
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3. 8 O papel da Gestão nas Escolas do Amanhã nas duas escolas pesquisadas

O funcionamento das escolas em dias de conflito é um ponto nevrálgico. Conforme a
discussão realizada no capítulo 1, existe uma indefinição entre as Secretarias de Segurança
e de Educação a respeito do fechamento ou não de unidades escolares.
Durante as entrevistas, alguns professores questionaram o fato das escolas não serem
avisadas com antecedência a respeito das incursões policiais na favela, sob o argumento de
preservar o elemento surpresa a fim de garantir o êxito da operação. Segundo o respondente
8A em “dia de conflito é muito complicado. Você tem que trabalhar debaixo de bala? É
isso mesmo? A gente fica refém, a polícia não pode avisar. A direção fica na famosa calça
arriada, não sabe o que faz”. O gestor B explica como funciona a escola em dias de
conflito:
Na gestão anterior a da Costin, a gente tinha uma situação que tinha que
manter a escola aberta, ou por ordem da Secretária, da coordenadoria ou
alguém da coordenadoria recebia essa ordem. A preocupação era: vai ter
aula no segundo turno? Agora temos autonomia, basta a gente ligar para a
assessoria. Antigamente, tinha uma pressão sim para a gente funcionar a
duras penas, sem a mínima condição de funcionar. Eu não vejo como
dizer que tem aula normal com tiro e bala comendo, granada explodindo.
Eu não vejo isso ser normal em lugar nenhum, como se a gente tivesse
dentro de uma guerra, uma guerrilha. As crianças chorando com medo,
assustadas, professores se desestruturando.

Segundo o depoimento do gestor B, hoje, essa decisão fica a cargo da direção. Há
autonomia para decidir sobre o fechamento ou não da unidade escolar. Nas suas palavras, o
gestor “é eleito pela comunidade, referendado pelo grupo de professores, na maioria dos
casos. Então, tem que ter alguém de responsabilidade para saber se, naquele momento, a
escola vai ou não funcionar”. Percebemos uma diferença no tom da resposta dos gestores
da escola A: “a decisão é tomada em conjunto com as outras escolas do pólo, tem que ter o
peso do coletivo”. O G1A ratifica essa fala, visto que, no passado, às vezes, fechava a
escola mesmo quando não conseguia um contato oficial com a CRE, mas, no dia seguinte,
fazia um registro em ata justificando tal medida.
A suspensão das aulas em dias de conflito é um ponto de discórdia entre a SME e
integrantes da área de segurança. A Secretaria de Educação afirma que faz reuniões com os
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diretores e as forças policiais e que não pretende criar regras de conduta durante tiroteios.
Numa entrevista recente ao Jornal O Globo, Paulo Storani, sociólogo e ex-capitão do Bope,
afirma que transferir a responsabilidade para os diretores é “covardia”. Para ele, os
diretores “não têm conhecimento técnico de como agir para diminuir o risco. O órgão (a
Secretaria de Educação) deveria pedir à Secretaria de Segurança que elaborasse um manual
e instruísse os diretores”.60
O E2A argumenta a favor de a escola fechar em todas as ocasiões nas quais
acontecem conflitos, até mesmo para expor a fragilidade da política de segurança. Ele
enfatiza o poder de alcance e de destruição dos armamentos: “o calibre de uma arma 762 é
poderosíssimo”. Questionamos, no entanto, se tal postura não comprometeria o projeto
vigente de afirmar a todo custo à imagem da cidade segura, principalmente às vésperas da
realização das Olímpiadas, que colocará o Rio de Janeiro no centro dos holofotes nacional e
internacional.
Enquanto, permanece um jogo de empurra entre Secretarias de Educação e de Segurança,
com relação à suspensão ou não das aulas em dias de confrontos, respingando, muitas
vezes, na indecisão das direções das escolas, a iniciativa da moradora, a dona de casa
Claudia Sacramento Matias, vem ajudando a comunidade. Ela criou uma página no
facebook, Vila Cruzeiro RJ, que conta com mais de 20 mil seguidores 61. Os moradores
acessam diariamente a página para saber informações sobre a segurança na comunidade. A
página também funciona como utilidade pública e prestação de serviços. Além disso, a
comunidade organizou cinco grupos de WhatsApp. Cada um com 100 pessoas em tempo
real para informar sobre possíveis confrontos na comunidade. Claudia Sacramento é a
principal fonte de informação dos moradores quando tem confronto na comunidade.
Segunda, Claudia, “depois que a página foi criada a incidência de bala perdida diminuiu
muito”. Cabe ressaltar que muitos professores e funcionários que trabalham nas escolas da
comunidade seguem a página Vila Cruzeiro RJ, pois em tempos de confrontos diários, o

60 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/o-futuro-na-linha-do-tiro-18160985

61 www.brasildefato.com.br
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acesso à página criada por Claudia pode evitar a exposição a um risco maior e reduz os
impactos da lógica do “efeito surpresa”, que pauta as operações ou incursões policiais na
favela. Outro aspecto relevante é o uso das redes sociais. Ajudam a romper o silêncio da
grande mídia, uma vez que esta nem sempre confere visibilidade aos fatos que ocorrem na
comunidade.
Uma das postagens realizadas neste ano de 2016 já anuncia o tom do início letivo:
“Atenção! As escolas que estão com crianças, não deixem sair, pois a polícia não está
deixando os pais passarem. Por questão de segurança, pais e responsáveis em algumas
escolas as aulas foram suspensas. Não saiam de casa com as crianças!”
Em dias de conflito a situação é tensa nas escolas. Atualmente, os confrontos têm
ocorridos frequentemente nos horários de entrada e saída dos turnos escolares. Outro dado é
que os conflitos, ás vezes, acontecem em pontos diferentes da comunidade, influenciando
na oscilação da frequência escolar. Por isso, alguns alunos conseguem chegar à escola,
outros não. Alguns professores relataram que já deram aula para 10 alunos ou 2 em turmas
com 40 matriculados. Para o entrevistado 1B da escola A, os tiroteios se tornaram “banais”,
portanto, a escola não fechará mais por conta dos conflitos. Ele faz a seguinte reflexão: “eu
saio da minha casa preparado para duas situações: eu vou chegar à escola e dar meus dez
tempos de aula com tranquilidade ou vou trabalhar debaixo de tiro”. O E3B endossa a fala
anterior: “os alunos que moram próximos às áreas de conflito faltam mais, até porque os
conflitos são pontuais, acontecem em uma determinada parte da favela. O conteúdo só é
dado quando há um número considerável de alunos, 50% +1”. Com a assiduidade baixa, o
aprendizado fica comprometido.
Cabe ressaltar que no segundo dia de entrevista com o gestor da escola B, a
frequência na escola era muito baixa, pois havia registros de tiroteios em alguns pontos da
comunidade. Havia dúvidas se o turno da tarde funcionaria normalmente.
As escolas situadas em áreas de conflito que sofrem a influência do “tráfico” operam
sob uma lógica muito própria, muitas vezes, ignorada pelas políticas educacionais. Essa
lógica vai estabelecer regras que perpassam não só a política educativa como a própria
dinâmica dos atores ali inseridos. Portanto, o papel do gestor é um elemento chave. Na
verdade, o gestor atua sob dois códigos: o oficial, da Secretaria de Educação e o da
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comunidade, sendo exigida habilidade para negociar com as demandas da comunidade que
são urgentes a atropelam a agenda educativa.
O gestor lida, de forma tensa, em duas frentes: ora restringe a presença policial no
interior das escolas ou tenta blindar os alunos na abordagem policial fora da escola. Nessas
ocasiões, ele atua como legítimo representante daquela comunidade, que, na maioria dos
casos, o elegeu, reforçando um sentimento de pertencimento. Por outro lado, o gestor
também lida com as exigências do tráfico quando este, por exemplo, impõe o fechamento
da escola. Nestas situações, demonstra muito jogo de cintura para dizer fecho sim, mas
preciso de um tempo para dispensar os alunos e todos saírem em segurança.
Outra forma de aproximação dos gestores junto à comunidade é o zelo demonstrado
com os alunos em situações agudas de tiroteio. Ficam com os alunos até a chegada do
responsável para buscá-los, ou em algumas situações levam os alunos em casa como
medida de segurança.
Portanto, reforçarmos a importância dos gestores serem pessoas vinculadas à
comunidade, conhecedoras dos códigos deste território, com grande capacidade de
articulação política para não infringir as regras. Certo gestor, ao ignorar as regras da
comunidade, teve que sair fugido da escola A, porque chamou a polícia para separar uma
briga marcada para acontecer na porta escola. Percebemos que o papel do diretor é
estratégico, suas ações precisam ser legitimadas pela comunidade, por isso, a importância
de ser uma pessoa que possua identificação com a escola.
As regras e os códigos da comunidade são utilizados pelos alunos nas salas de
aula, em situações estranhas ou até mesmo contrárias à instituição escolar. Às vezes a
própria gramática, a matemática se submetem a essa lógica. Os professores relatam que os
alunos se recusam a conjugar o verbo “somos nós” e “a gente”. O mesmo se aplica a
matemática com a relação ao 2 e ao número 3 ou 3°. As expressões “é nois” e “é tudo 2”
são uma referência a determinada facção. Enquanto, “somos nós”, “a gente”, três e terceiro
são uma referência à facção rival. Os alunos sabem a flexão verbal correta, mas se mantêm
fiel ao código da comunidade. Outro aspecto a ser observado são as cores das roupas
quando a situação se agudiza. Este tipo de lógica é ignorado pela Secretaria de Educação.
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Diante do exposto, apontamos para a complexidade da realidade mostrando a
importância dos atores que atuam neste espaço estarem em sintonia com os códigos
existentes, com a dinâmica e as ações destes territórios. O desconhecimento dos códigos
pode ocasionar situações extremas.
A própria relação da escola com o tráfico é delicada. O entrevistado 2A relata duas
situações na qual houve a interferência do tráfico para a solução de problemas da escola. A
primeira envolveu um aluno que xingou e danificou o carro da diretora, tal fato chegou ao
conhecimento do “chefe do morro” e o menino ficou de castigo. Na outra situação, houve
uma proibição do uso de drogas na porta da escola. O depoente 2B narra o fato de um
garoto que mostrou uma arma na cintura na porta da escola. Na ocasião os professores não
evidenciaram o acontecido, uma vez que se tal fato chegasse “ao ouvido da boca”, segundo
o depoente, ia dar “ruim para ele”. Para os docentes é claro: em favela não se mexe com
escola.
Tais fatos descritos não devem ser interpretados de forma romântica, mas são
ingredientes que reforçam a complexa relação escola x favela. A concretude dos fatos,
muitas vezes, se impõe, diluindo o limite do institucionalizado, do formal representado pela
escola. Ainda dentro deste cenário, vale destacar que, mesmo após a instalação da UPP, as
escolas da região já tiveram que fechar por ordem do tráfico, pelos menos, em duas
ocasiões, uma em 2014 e outra em 2015.
Na escola A, as paredes, as portas, as mesas das salas voltaram a ser pichadas com
inscrições referentes a facções criminosas. Os professores relatam que, com o
recrudescimento do tráfico, os alunos voltaram a enaltecer e validar a ação do poder de
traficantes para a solução de conflitos tanto na escola como na própria comunidade.

3.9 A Escola de Hoje X Escola do Amanhã

A partir da análise dos questionários destacamos as principais dificuldades que os
docentes defrontam-se para atuar numa escola inserida numa área de risco: o número
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excessivo de alunos por sala, a desvalorização do professor, infraestrutura precária das
escolas, a dificuldade em dar sequência ao planejamento escolar por conta das interrupções
das aulas, baixa autoestima dos alunos, ausência do responsável no acompanhamento dos
estudos dos filhos, carência de profissionais como inspetores e porteiros nas escolas,
gravidez na adolescência.
O retorno à rotina de confrontos na comunidade agudiza mais ainda o quadro descrito
anteriormente. O clima de instabilidade interfere na concentração dos alunos durante as
aulas, comprometendo até realização de avaliações. O depoimento do docente 1A ilustra tal
situação: “as Olímpiadas de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), deste ano [(2015)]
aconteceu debaixo de tiro. O Brasil inteiro estava participando da OBMEP. Eu queria que
os meus alunos também participassem. Algo que acontecia de forma normal no país inteiro
aconteceu debaixo de tiro na Vila Cruzeiro”.
A relação aluno x professores foi avaliada de forma diferente pelos respondentes das
duas instituições. Na Escola B, somente um professor relatou um caso de agressão. Outro
docente do 2º do segmento relatou já ter sido ofendido por um aluno. Nesta escola,
incidentes envolvendo situações referentes à indisciplina são menos recorrentes. Tal fato
pode ser explicado pela organização da escola em dois segmentos. Uma vez que o aluno
ingressa na escola no 2º ano, permanecendo até o 9º ano, isto possibilita uma maior
vinculação do aluno com a escola, sendo mais fácil integrá-lo às normas e regras. Para os
docentes, a atuação do gestor contribui para tal situação. Os professores avaliam
positivamente o trabalho do gestor e ressaltam o fato da escola ter uma referência positiva
na comunidade.
Já na escola A, os casos de indisciplina são mais frequentes. No conjunto dos
respondentes, dois professores relataram que já foram ofendidos com palavrões, outros dois
relatam que quase foram agredidos. Cabe ressaltar que a escola A não comtempla o
primeiro segmento, mas apenas o segundo, com alunos da faixa etária entre 11 e 16 anos.
Portanto, entendemos que as tensões sejam mais frequentes. Como a escola B recebe a
criança pequena o que facilita o sentimento de pertencimento e de respeito às regras. De
uma forma geral, os docentes das duas instituições não revelaram ter receio ou medo dos
alunos. Às vezes, alguns alunos “ameaçam” que “vão dar tiro”, “vou metralhar a escola”,
situações interpretadas mais como forma de afirmação do que algo que se concretizará. Sob
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este aspecto, o depoente E2A, faz a seguinte observação: “na escola temos alunos filhos de
traficantes, de bandidos mesmo. Nós nem sabemos quem são, porque geralmente são
tranquilíssimos. Não dão o menor trabalho. Quando a gente descobre, leva até um susto”.
Os docentes das duas escolas também se mostraram muito preocupados com o
desinteresse dos alunos nas aulas. Para a maioria dos professores, os alunos não valorizam a
escola e não entendem o conhecimento como algo positivo e transformador, sendo capaz de
“melhorar a sua vida”. Por outro lado, os docentes reconhecem que a escola, tal como se
encontra estruturada e organizada, não atende às demandas dos alunos. O entrevistado E3B
ressalta a falta de recursos e de uma metodologia que possibilite melhorar o processo de
aprendizagem:
No sentido da impossibilidade de enriquecimento do capital cultural das
crianças. Não há recursos que permita aulas fora da escola, como trabalho
de campo por exemplo. Nem material didático que permita aproximar o
abstrato do concreto. Por mais que tentamos com a criatividade,
esbarramos na falta de recursos.

A fala do E3B reforça o nosso questionamento a respeito da atuação de “importantes
parceiros” destacada nos documentos da Escola do Amanhã. Com base nas entrevistas
realizadas, as referidas escolas foram abastecidas com muito material pedagógico,
principalmente por meio do Projeto Cientistas do Amanhã, da Fundação Roberto Marinho
com as Turmas de Aceleração e das oficinas do Mais Educação. No entanto, a fala do
docente E3B explicita de forma consistente a seguinte questão: para quem os referidos
projetos foram implantados nas escolas? Quem escolheu tal material? Esses materiais estão
adequados à realidade destes alunos? Qual é o nível de comprometimento de tais
“parceiros”?
No decorrer das entrevistas com os gestores e professores, procuramos compreender os
novos rumos do programa Escolas do Amanhã. Nas palavras do gestor da Escola B, o
projeto “está se esvaindo”. Os gestores da Escola A concordam com esse prognóstico. No
entanto, divergem da explicação para tal fato. O gestor da escola B entende que a saída da
Secretária Claudia Costin contribuiu para o enfraquecimento do programa. Para ele, a
Secretária tinha “approach político” para angariar prioridade e recursos para o
funcionamento do programa. Já os gestores da escola A apontam a crise financeira, a
escassez de recursos e a consequente corte de verbas para o esvaziamento do Programa.
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Apesar de reconhecermos o esforço da Secretaria de Educação em priorizar as
escolas localizadas nestas áreas, o trabalho empírico nos permite inferir que as Escolas do
Amanhã, pensadas neste modelo, apresentam indícios de estar se esvaindo.Para Cavaliere
(2013) as Escolas do Amanhã buscam promover uma diferenciação positiva de um grupo
de escolas, com o propósito de diminuir as desigualdades e efetivar direitos educacionais.
No entanto, o futuro do projeto é incerto, pois a autora entende que as bases para produzir
tais diferenciações são frágeis.
O programa Escolas do Amanhã apresentou-se com um teor arrojado, mas a Escola
de Hoje, a escola real, parece não contemplar os anseios de alunos e professores. Diante
disso, propomos a seguinte questão: qual proposta de escola contemplaria os alunos lotados
em unidades escolares situadas em um contexto tão particular?

Considerações finais
“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais
que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para
isso: para que eu não deixe de caminhar”(Eduardo Galeano)

A proposta deste trabalho se deteve no esforço de analisar o programa Escolas do
Amanhã, lançado no ano de 2009, pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro. O público alvo desta política educacional são as unidades escolares situadas nas
áreas de conflito, que, hoje, totalizam 155. Estas escolas têm em comum a questão da
violência que interfere no fazer pedagógico como um todo, impactando, especialmente, na
frequência escolar e no aprendizado dos alunos lotados nessas unidades. Tal programa se
apresentou com ações diferenciadas para amenizar os efeitos da violência. Dentre as ações
destacamos: o Bairro Educador, as oficinas do Programa Mais Educação, o Programa
Saúde na Escola e Projeto Cientistas do Amanhã. A situação de carência econômica dos
alunos é apresentada como justificativa para a entrada abundante de materiais como
uniforme de frio, blusas, meias, tênis, mochila, kits escolares (cadernos, lápis, réguas, cola,
caixas de lápis de cor, tesoura, mochila, tênis, meias). Este conjunto de ações objetivavam
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a melhoria do aprendizado e a redução da evasão escolar, dois aspectos muito frágeis destas
escolas inseridas em áreas de conflito.
O poder municipal alega conferir uma atenção diferenciada para estas escolas
situadas em áreas mais atingidas pela questão da violência, da carência econômica e social,
que impactam, em maior ou menor grau, o cotidiano escolar. O Programa Escolas do
Amanhã, ao conferir visibilidade para tais questões, priorizou as escolas situadas em áreas
conflagradas, que, a partir de então, receberam um olhar diferenciado perante as outras
unidades que compõem a rede municipal do Rio de Janeiro.
Tomando como referência os documentos oficiais que anunciam as ações do
Programa Escolas do Amanhã, o presente estudo objetivou com o trabalho empírico dar voz
aos sujeitos integrantes das escolas a fim de cotejar o anunciado e o realizado pelo referido
programa. A seguir, teceremos algumas considerações acerca do tema em tela.
Retomando os objetivos que guiaram esta pesquisa, destacamos a questão da
participação, muito apregoada pelo programa Escolas do Amanhã, que, segundo os
documentos, seria ampliada por meio de ações que aproximariam a escola da comunidade.
Constatamos que a implantação do programa nas duas escolas, se deu forma verticalizada,
sem consulta ao corpo docente. Os professores receberam informações genéricas da
direção, as quais eram repassadas de forma fragmentada. Excetuando os professores de
ciências, por conta do Programa Cientistas do Amanhã, os docentes não tiveram formação
ou capacitação acerca do programa. Dentre os docentes que ingressaram nas escolas após o
início do programa, também não foi repassada informação sobre as Escolas do Amanhã.
Esta ausência de informações também vale para a comunidade e para os alunos.
Tanto os alunos como os responsáveis não possuem esclarecimento sobre o teor do
programa. Vale notar, contudo, que os responsáveis sinalizam que tais escolas são
portadoras de algumas vantagens. Os alunos, depositários de tantos benefícios materiais,
inclusive com a marca das Escolas do Amanhã, estampada em seus uniformes,
desconhecem o significado de tal diferenciação. Talvez isso, nos ajude a entender a atitude
dos alunos em desperdiçar ou simplesmente jogar fora os materiais recebidos. Tal fato é
muito criticado pelos professores que acusam os alunos de não darem o devido valor a estes
benefícios. Todavia, esse comportamento pode ser entendido como uma forma de
resistência ao silenciamento imposto. Desta forma, a pobreza do aluno é usada como
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justificativa para a entrada avalassadora de projetos e materiais escolares para suprir as
carências educacionais e, assim, de uma forma sutil e velada, dilui-se a fronteira entre o
mundo público e o privado.
O mesmo discurso sedutor se aplica ao corpo docente, pois em nome de uma
suposta melhoria para o aprendizado dos alunos, as Escolas do Amanhã são contempladas
com parceiros como o Sangari, a Fundação Roberto Marinho, Unibanco, que chegam as
escolas como salvadores dos problemas educacionais, mas que, na prática, retiram a
autonomia pedagógica do professor. Tais projetos se impõem de forma autoritária tornando
o docente um mero executor. Como resultado, a atuação do professor é secundarizada, fato
que se traduz no desânimo e na baixa autoestima, revelada no trabalho de campo com
afirmações do tipo: “eu pensei que pudesse opinar”, “eu não sei quem gerou ou matou o
projeto”, “o professor nunca sabe de nada”.
Cabe ressaltar que tais projetos possuem um caráter homogeneizador, pois suas ações
se aplicam a todas as Escolas do Amanhã, desconsiderando, portanto, as especificidades de
cada unidade. Estes projetos não dialogam com a proposta pedagógica das escolas, cabendo
à equipe implementá-los. Este fato evidencia, por um lado, a força dos grupos privatistas e,
por outro, o esvaziamento pedagógico e político da escola.
As duas escolas pesquisadas situam-se em torno da Vila Cruzeiro, com a presença da UPP.
A partir das entrevistas procuramos captar a percepção dos professores e gestores. Os
entrevistados concordam que a “pacificação” teve um efeito positivo sobre a comunidade,
pelo menos, em sua fase inicial. Este período de “calmaria na comunidade” teve
ressonância no ambiente escolar, uma vez que os alunos passaram a frequentar a escola
com regularidade e se mostraram mais calmos e menos agressivos.
Em pouco tempo, contudo, professores e gestores se mostraram descrentes em
relação ao projeto de “pacificação”. Afirmam que já é possível ver pessoas circulando de
moto armadas com fuzil, sem falar nos tiroteios, que voltaram a ser uma constante na
comunidade. Na avaliação de um entrevistado morador da comunidade, por mais estranho
que possa parecer, a “comunidade está voltando ao normal, eu já aprendi a não ter medo de
tiro”.
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Não há consenso entre gestores e professores acerca da contribuição do Programa
para a melhoria do desempenho dos alunos, aspecto muito propagandeado pela SME. Até
porque, as propostas do referido programa acontecem em paralelo com o trabalho docente
que foi restabelecido após a “pacificação”. Retomar a rotina escolar é considerado essencial
para a melhoria dos resultados.
Apesar do “olhar diferenciado” anunciado pela SME, as Escolas do Amanhã
utilizam o mesmo material da rede, composto pelos cadernos pedagógicos e livros
didáticos, tendo metas e índices a serem alcançados. Na prática, coexistem, de forma não
orgânica, dois projetos: um assentado no trabalho docente, com seus limites e
possibilidades, e o Programa Escola do Amanhã.
O Programa, com matizes diferenciados, retoma, no século XXI, a política
civilizatória do alvorecer republicano para os estudantes das favelas. Em parceria com
empresas, ONGs e outras instituições da sociedade civil, o Programa Escolas do Amanhã
busca um enquadramento social para a manutenção da paz, harmonia e consenso social.
Para tanto, a política de segurança, por meio da instalação da UPP, ganha um papel de
destaque ao “pacificar” esses territórios. A juventude pobre é merecedora de uma atenção
diferencial, pois se identifica nesse grupo um potencial risco para a estabilidade e a
governabilidade dos países pobres.
Com essa perspectiva, o Banco Mundial sugere uma política de inclusão desses jovens
como “estratégia preventiva”, o que seria fundamental para o futuro desses países. Como
esses jovens não contam com educação nem com emprego, tal quadro os torna um
segmento de alto risco para a sociedade. Por isso, necessita-se reinventar a missão
civilizatória que a escola já desempenhou. O foco, na atualidade, é a violência e, por isso,
faz-se premente incutir valores de paz, como também manter esse aluno na escola, tirandoo da rua, dos espaços da cidade. A escola ressurge como a grande redentora, o escudo que
protege crianças e adolescentes dos confrontos na comunidade.
Se há medo e risco de violência, nada melhor do que introjetar novas posturas ou
simplesmente manter esse aluno na escola por mais tempo. Nesse sentido, as Escolas do
Amanhã seriam uma versão contemporânea do projeto civilizatório inscrito no passado, a
fim de amenizar conflitos sociais. Compartilhamos da análise de Libâneo (2014) ao afirmar
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que os governos prejudicam as camadas pobres da sociedade quando colocam as escolas
como instrumento de políticas sociais, em que a função educacional propriamente dita se
dilui em prol de outros fins. Em outras palavras, a principal missão da escola deveria ser a
pedagógica, que se esvai progressivamente. Parafraseando Algebaile (2009), se tornam
escolas pobres para pobres. Além de esvaziadas de conteúdo, perdem a sua perspectiva
crítica e emancipatória.
A saída dos programas Sangari e Saúde na Escola, a substituição da logomarca no
uniforme, o corte de verbas são indícios de que as Escolas do Amanhã caminham para ficar
no passado e ingressar na memória educacional como uma intervenção passageira, como
tantas outras. Portanto, o programa Escolas do Amanhã se apresenta como um eufemismo
de uma escola que ainda não se concretizou, de fato, para as classes populares.
Por último, importa ressaltar o papel da gestão que ganhou importância na caminhada da
pesquisa. Enquanto a equipe gestora da escola A tem tido rotatividade, o gestor da escola B
está na direção da escola há mais de duas décadas, fincando raízes fortes, o que contribui
para uma relação orgânica da direção com a comunidade. Esta relação confere um tom
especial à gestão, que é fundamental para amenizar as adversidades de uma escola inserida
numa área de conflito. Tal atuação é referendada pelo corpo docente, que reconhece a
autoridade e legitimidade, mas também identifica um sentimento de acolhimento do gestor.
Por isso, os docentes, de forma unânime, apontam a gestão como o motivo principal para
permanecerem lotados na escola.
Neste contexto de instabilidade, a figura do gestor se impõe como forma de amortecer
o caráter autoritário dos projetos que são impostos na escola. Ou até mesmo para amenizar
as facetas negativas do entorno do qual a escola se encontra inserida. Portanto, há uma
cumplicidade entre a equipe gestora e o corpo docente, se traduzindo também na reduzida
evasão escolar quando comparada a escola A, o mesmo vale para as situações de
indisciplina e com o cuidado do espaço escolar, conforme observamos durante a realização
das entrevistas.
Diante das complexas relações assumidas por uma escola inserida numa área de
conflito, esse gestor precisa ter habilidade e autoridade para atuar, ora tendo que impor

121

limites à ingerência das forças policiais no espaço escolar, ora tendo que fazer mediações
com o próprio tráfico. Ou ainda tendo que se impor diante da SME, como ocorreu, por
exemplo, quando foi interpelado pela ex- secretária Costin, ao apresentar seu plano de
gestão para a escola.
Diante de um cenário desanimador, com escolas funcionando em condições precárias
com um entorno marcado por insegurança, perguntamo-nos se vale à pena prosseguir.
Temos motivações para continuar? Uma possível resposta emerge no horizonte com o apelo
de um aluno. Por conta de uma operação do Bope na comunidade, houve suspensão de aula,
mas o aluno pede para ficar na escola.

Ainda que este espaço apresente várias

precariedades, a escola, para aquele jovem, é uma referência de acolhimento, de bem-estar.
A força deste pedido mantém acesa a nossa crença na construção de um projeto de
educação que ainda está por vir, fomentando a nossa garra de ser educador.
“Entonces, para que serve la utopia? Para eso, servi para caminhar”
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Quadro I
Perfil dos docentes que responderam ao questionário da Escola A
Entrevistado

Formação

Idade

Tempo de atuação na
escola

R1A

Pedagogia/Graduação

52 anos

29 anos

R2A

Graduação

53 anos

25 anos

R3A

Pedagogia/Graduação

50 anos

6 anos

R4A

Graduação

51 anos

15 anos

R5A

Normal/Graduação

52 anos

17 anos

R6A

Graduação

66 anos

27 anos

R7A

Graduação

37 anos

4 anos

R8A

Graduação

39 anos

3 anos

R9A

Graduação

39 anos

3 anos

R10A

Graduação

40 anos

11 anos

R11A

Graduação

52 anos

3 anos

Quadro II
Perfil dos docentes entrevistados da Escola A
Entrevistado

Formação

Idade

Tempo de atuação na escola

E1A

Pedagoga/Graduação/
Especialização

47 anos

4 anos nesta escola, mas tem
mais de 20 anos de rede.

E2A

Graduação/Especialização

30 anos

4 anos

E3A

Graduação

39 anos

8 anos

E4A

Graduação

51 anos

21 anos
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Quadro III
Perfil dos gestores entrevistados da Escola A
Entrevistado

Formação

Idade

Tempo de atuação na
escola

G1 A

Pedagoga/Especialização

47 anos

4 anos e meio

G2A

Graduação

48 anos

Quase 2 anos

G3 A

Pedagoga

49 anos

1 ano

G4 A

Pedagoga

51 anos

1 ano

Quadro IV
Perfil dos oficineiros entrevistados da Escola A
Entrevistado

Formação

Oficina ministrada

Dias/duração

Idade

Oficineiro 1

Graduação em
História

Leitura e escrita

Todos os dias
da semana/4
horas

42 anos

Superior
incompleto

Dança, letramento, pintura,
leitura, grafite, reforço
escolar, matemática,
fotografia.

1 vez por
semana/4 horas

39 anos

Orientação de leitura e
escrita

3 vezes por
semana/1 hora

28 anos

Violão

1 vez por
semana/1 hora

Oficineiro 2

Jornalista
Oficineiro3

Oficineiro 4

Não possui
graduação

35 anos
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Quadro V
Perfil dos docentes entrevistados da Escola A
Entrevistado

Formação

Idade

E1B

Graduação

32 anos

Tempo de atuação na
escola
5 anos

E2B

Mestrado

51 anos

17 anos

E3B

Mestrado

44 anos

5 anos

Quadro VI
Perfil dos docentes que responderam ao questionário na Escola B
Entrevistado

Formação

Idade

Tempo de atuação
na escola

R1B

Graduação

55 anos

5 anos

R2B

Graduação

42 anos

5 anos

R3B

Graduação

38anos

9 anos

57 anos

29 anos

R4B

Graduação

R5B

Graduação

61 anos

16 anos

R6B

Graduação

45 anos

4 anos

R7B

Graduação

59 anos

6 anos

R8B

Graduação

35 anos

7anos

R9B

Mestrado

50 anos

21 anos

R10 B

Graduação

54 anos

3 anos e meio
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Quadro VII
Perfil dos gestores entrevistados da Escola B
Entrevistado

Formação

Idade

Tempo de atuação na
escola

G1B

Pedagoga

50 anos

30 anos

Roteiro para entrevista com os gestores
Idade
Qual é o ano de conclusão da sua graduação?
Em que instituição foi realizada?
Qual é a sua titulação?
Há quanto tempo você atua na gestão dessa Escola do Amanhã?
Como se deu a implantação do Programa Escolas do Amanhã?
Que contribuições o referido projeto trouxe para a escola?
A presença da UPP trouxe uma segurança maior para o entorno da escola?
Que desafios/dificuldades você enfrentou como gestor de uma Escola do Amanhã?

Roteiro para entrevista com os professores
Idade
Qual é o ano de conclusão da sua graduação?
Em que instituição foi realizada?
Qual é a sua titulação?
Há quanto tempo você atua nesta Escola do Amanhã?
Como você tomou conhecimento do Programa Escolas do Amanhã?
Você ingressou na Escola antes ou depois do processo de pacificação da comunidade? Em caso
afirmativo, responda:
a) Como esse processo de pacificação foi construído? Descreva-o
b)O processo de pacificação teve algum impacto na escola? No comportamento dos alunos? No
aprendizado? Na frequência escolar?
c) Como você descreve o cenário atual na escola e na comunidade?
Você participou de alguma formação para atuar como professor de uma Escola do Amanhã?
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Você participou da escolha de alguma oficina oferecida pela escola? Qual?Que contribuições às
oficinas trazem para o aprendizado dos alunos?
Em sua opinião o Projeto Escolas do Amanhã está alcançando seus dois objetivos principais:
reduzir a evasão escolar e melhorar o aprendizado dos alunos inseridos nas áreas de conflito?
Justifique a sua resposta

Questionário para os oficineiros
Idade:
Qual é o seu grau de formação? Em que instituição foi realizada? Em que ano se formou?
Em que área você atua? Há quanto tempo?
Como você tomou conhecimento do Projeto Escolas do Amanhã?
( ) Na escola ( ) Com outros professores ( ) Na internet ( ) Outros
Que oficina você ministra nas Escolas do Amanhã? Há quanto tempos?
Você mora na localidade próxima a escola em que atua como oficineiro (a)?
Você se considera preparado para atuar nessa oficina?
Ao realizar a sua oficina, que aspectos positivos você destacaria? Quais dificuldades você
destacaria?

Questionário para os professores
Idade
Qual é o ano de conclusão da sua graduação? Em que instituição foi realizada?
Qual é a sua titulação?
Há quanto tempo você atua no magistério?
Que disciplina você ministra?
Há quanto tempo você atua nessa escola?
Como você tomou conhecimento do Programa Escolas do Amanhã?
( ) na escola ( ) com outros professores ( ) na internet ( ) outros
Você participou de alguma formação para atuar como professorde uma Escola do Amanhã?
Você ingressou na Escola antes ou depois da implantação do Programa Escolas do Amanhã? Em
caso afirmativo, destaque as mudanças ocorridas na escola.
Você participa ou participou de alguma formação para atuar como professor na Escola do Amanhã?
Como você avalia o grau de participação dos professores nas questões pedagógicas e políticas no
espaço escolar? Justifique a sua resposta.
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Você participou da escolha de alguma oficina oferecida pela escola? Qual?Que contribuições às
oficinas trazem para o aprendizado dos alunos?
Você ingressou na Escola antes ou depois da implantação da UPP?
A presença da UPP trouxe uma segurança maior para o entorno da escola?
Você se sente mais seguro para trabalhar na escola com a presença da UPP?
Você já pensou em sair dessa escola? ( ) Sim ( ) Não Por quê?
Identifique as ações que integram o programa Escolas do Amanhã presente na escola.
I- Oficinas no contra turno ( ) Sim () Não
Quais são as oficinas realizadas na escola?
II- Bairro Educador( ) Sim () Não
III- Sala de Saúde() Sim ( ) Não
IV- Cientista do Amanhã:() Sim ( ) Não
V- Sala de Leitura() Sim ( ) Não
VI- Informática com internet e banda larga: ( ) Sim () Não
Em sua opinião o Projeto Escolas do Amanhã está alcançando seus dois objetivos principais:
reduzir a evasão escolar e melhorar o aprendizado dos alunos inseridos nas áreas de conflito?
Justifique a sua resposta

