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EPÍGRAFE

A minha questão não é acabar com escola, é mudá-la completamente, é 
radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Eu 
continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à 
altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la.

(FREIRE & PAPERT, 1996)
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RESUMO

Este trabalho se propõe estudar e analisar as “Escolas do Amanhã”, projeto
que  vem  sendo  desenvolvido  pela  Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  em  áreas
deflagradas, com alto índice de pobreza e violência, onde o tráfico de drogas impõe
suas regras à revelia das que regem o restante da sociedade.

 A Pedagogia Tradicional aplicada nas outras escolas da rede municipal de
ensino  é a  mesma  direcionada  para  as  “Escolas  do  Amanhã”,  ainda  que  estas
últimas estejam envoltas em realidades bastante diferentes. Esta pesquisa objetiva
avaliar os resultados alcançados até agora e as possibilidades de alternativas que
estão dando certo ao redor do mundo. Assim sendo, observou-se a relevância de tal
análise. 

Palavras-chave: Escolas, Pedagogia, deflagradas, violência, drogas. 

8



ABSTRACT

This work aims to study and analyze the "Tomorrow's Schools" the project
being developed by the Rio de Janeiro’s city hall in areas with high rates of poverty
and violence, where drug dealers impose its rules above the official laws valid to the
rest of society

 The Traditional Pedagogy applied in other educational town schools is the same
directed  to  the  "Tomorrow's  Schools",  despite  the  latter  being  wrapped  in  very
different realities. This research aims to evaluate the results achieved so far and the
possibilities  of  alternatives  that  are  going  right  in  other  places.  this  analysis.

Keywords: Schools, Education, ordnance, violence, drugs.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos, o modelo escolar sofreu profundas transformações

até se tornar  a instituição  que conhecemos  hoje. Na Antiguidade, o conhecimento

era transmitido para as crianças através dos pais e membros mais próximos do clã,

pois  havia  uma profunda preocupação com a perpetuação dos saberes para  as

futuras  gerações.  Com o  passar  dos  anos  e  o  surgimento  de  sociedades  mais

desenvolvidas politica e economicamente tornou-se necessária a modernização da

educação. Neste momento, surge a figura do professor, profissional qualificado para

transmitir conhecimento aos demais. A educação passa  assim  a ser privilégio dos

que podem pagar por ela. Apenas as famílias mais abastadas, que poderiam arcar

com os  custos  do  pagamento  deste  profissional,  tinham suas  crianças  inseridas

neste  contexto  escolar  primitivo.  Ou  o  professor  era  contratado  para  dar  aulas

exclusivamente para crianças de determinadas famílias ou ministrava para grupos,

em  locais  improvisados,  onde  cada  criança  pagava  uma  porcentagem  que

compunha o  salário  do  professor.  A  educação estava  restrita  exclusivamente  às

classes  mais  altas  da  sociedade.  Apenas  aqueles  que  dispunham  de  recursos

tinham acesso à educação.

Nas cidades latinas e gregas a educação funcionava como mecanismo de

subordinação do indivíduo ao coletivo. De acordo com Émile Durkheim, em Atenas,

procurava-se formar pessoas delicadas, “capazes de apreciar o belo e as alegrias da

pura  especulação.”(DURKHEIN;  2007,  p.  46).  Em Roma buscava-se  formar  nas

crianças o espírito militar, o amor pela batalha e a indiferença pelas artes. Já nos

tempos medievais, quando há uma intensa movimentação comercial, percebe-se a

necessidade de pessoas qualificadas que possam gerir e participar deste negócio,

neste momento  é que as instituições de ensino passam a receber  outro tipo de

público além do habitual. A educação passa a ser mais acessível para a sociedade

como um todo e não apenas exclusividade de alguns. 

Durante as décadas de 1960 e 1970 após a Segunda Guerra Mundial, houve

um rápido crescimento econômico no mundo e um grande investimento de recursos

na educação. Ela foi  vista como um mecanismo de inclusão, capaz de dirimir as

desigualdades  sociais  e  econômicas,  oferendo  equiparação  de  oportunidades  a

todos. No Brasil, nesta época, surge a ideia da implementação de uma educação
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básica  obrigatória  com  um  currículo  base  comum  a  todas  as  escolas.  Neste

momento  histórico,  a  educação  foi  considerada  um  mecanismo  poderoso  de

inclusão e avanço na construção de uma sociedade que ofereceria oportunidades

iguais a todos os alunos.

Já na década de 1980, com o início da crise econômica, a recessão e o

aumento  exorbitante  da  inflação,  os  recursos  até  então  fortemente  injetados  na

educação  foram  desviados  para  suprir  déficits na  saúde,  na  previdência  e  nas

demais  áreas de  responsabilidades  estatais.  Ela  deixou  de  ser  encarada  como

prioridade  diante  da  incerteza  quanto  ao  futuro  econômico.  Alguns  eventos  em

particular  marcaram  esta  época  e  contribuíram  para  agravar  a  situação.  A

diminuição da renda familiar e mudanças em sua estrutura, a imigração entre os

países  e  o  supracitado  aumento  do  índice  de  inflação  são  alguns  exemplos.  A

grande questão passou a ser de que forma os escassos recursos repassados para a

educação  poderiam  ser  mais  bem  aproveitados,  de  forma  que  continuassem  a

cumprir seu objetivo na construção de uma sociedade sem desigualdades. Concluiu-

se que a prioridade era um melhor preparo do aluno para o mercado de trabalho, já

que  devido  à  recessão,  muitos  jovens  perderam seus  empregos  por  não  terem

qualificação. As mudanças propostas caminharam em três direções. A primeira, que

as escolas deveriam oferecer formação técnica; a segunda, que os alunos deveriam

ter uma conexão maior com o mercado de trabalho; e a terceira, a elaboração de

sistemas nacionais de certificação da formação profissional. (MARCHESI, MARTÍN;

2003, p. 10)

A educação passou a atender adultos e crianças e a se estender ao longo

de toda a vida do aluno, tendo sempre por base o conceito de inclusão.

Na  década  de  1990  a  educação  ganhou  uma  nova  demanda,  a  de

transformar as relações sociais e culturais de acordo com a economia de mercado.

Neste  momento,  entra  em  foco  o  conceito  de  globalização  que  perpassa  por

diversas  áreas  incluindo  a  educação.  O  desenvolvimento  científico,  a  queda  de

barreiras  entre  os  países,  o  avanço  da  tecnologia,  a  integração  das  culturas  e

religiões influíram diretamente sobre a formação educacional no Brasil. (MARCHESI,

MARTÍN; 2003, p. 13)

Como  demonstradas  acima,  as  transformações  históricas  são

demasiadamente  importantes  no  processo  de  evolução  da  escola  ao  longo  dos
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anos,  fazendo  com  que  ela  passe  a  corresponder  às  demandas  sociais

características de cada época. 

Para se pensar no futuro da educação precisamos levar em conta todas as

mudanças que ocorreram no passado e as que estão acontecendo no presente. 

Hoje no Brasil, as escolas estão inseridas em diferentes contextos sociais e

atendendo a um público diversificado. Contudo, os pilares da estrutura educacional

continuam fundamentados na antiguidade, onde a educação era um privilégio de

quem podia pagar. Através de lutas e conquistas sociais a educação passou a ser

direito de todos e dever do Estado, e para garantir que este direito constitucional

fosse cumprido, o governo teve que implantar escolas nas mais variadas realidades

espalhadas pelo território nacional. A questão que esta pesquisa se propõe a refletir,

consiste no fato de que as unidades escolares, apesar de toda diversidade em que

estão inseridas, ignorem as necessidades e realidades nas quais estão inseridas e

continuem seguindo o modelo pedagógico tradicional - onde o professor é o único

detentor e expositor do saber e os alunos são receptáculos deste conhecimento. 

Na atualidade, na cidade do Rio de Janeiro, a maioria das escolas públicas

atende  a  um  grupo  carente  e  marginalizado,  com  características  bastante

particulares,  advindo  das  comunidades  pobres  que  fazem  parte  da  realidade

fluminense.  Nestes  locais,  a  despeito  do  Estado,  governam  leis  e  normas  que

diferem,  e  muito,  das aplicadas  ao  resto  da  sociedade.  Estas,  são ditadas pela

criminalidade que se autodenomina “dona” destas áreas. Lá, ela estabelece suas

regras  e  determina  a  punição  para  os  dissidentes.  Dentre  as  sanções,  estão

incluídos desde castigos físicos até a própria morte do transgressor. Os que nascem

nestas áreas de conflito,  chegam à unidade escolar,  habituados a estas  normas

sociais,  neste fato,  encontra-se a maior dificuldade enfrentada pelos educadores,

pois a escola não foi preparada para este tipo de aluno. Ela foi pensada para outro

público, um grupo nascido em meio a uma sociedade governada por representantes

eleitos, que tem consciência da violência, mas não lida com ela a todo o momento.

Uma clientela  que possui  condições financeiras  para  pagar  por  sua educação e

dispõe  de  toda  uma  estrutura  familiar  que  dá  suporte  ao  seu  desenvolvimento

escolar. 

As escolas que estão situadas nas favelas do Rio de Janeiro precisam se

adaptar diariamente à difícil realidade que se apresenta a ela todos os dias. Seus
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educadores têm a necessidade de criar subterfúgios para cumprir com o cronograma

pedagógico  em  meio  à  incerteza  de  conflitos  armados  se  iniciarem  a  qualquer

momento.  Além  de  lidar  com  os  problemas  gerados  pela  violência,  as  escolas

precisam enfrentar as dificuldades ocasionadas pela pobreza extrema dessas áreas.

A  falta  de  programação  familiar  das  comunidades  carentes  cariocas  também

contribui para que qualquer expectativa de melhora se torne inviável.

O  papel  da  escola,  nessas  áreas  de  conflito,  transcende  ao  de  apenas

escolarizar, mas perpassa pela orientação, educação e apresentação aos alunos e

os demais que compõem a comunidade escolar, as regras que regem o restante da

sociedade que vive fora da comunidade. No plano ideal, para que isso ocorra, faz-se

necessário  um  preparo  dos  profissionais  que  trabalharão  nestas  áreas  para

enfrentar  as  peculiaridades dela.  Entretanto,  na  prática,  isso  está  bem longe de

acontecer. Os docentes e demais profissionais das escolas não recebem nenhum

tipo de capacitação ou clara descrição sobre a realidade que encontrarão nestes

locais,  e  diante  desse  quadro,  defrontam-se  diariamente  com  as  mais  diversas

situações,  sem  o  mínimo  preparo  para  contorná-las.  A  estrutura  engessada  da

educação tradicional que o governo insiste em aplicar nestes locais, é insuficiente

para o desenvolvimento de um trabalho eficaz. A ausência ou a inadequação de

políticas  públicas  de  educação  próprias  para  estas  áreas  acaba  por  destruir  as

pequenas melhorias alcançadas pelos profissionais que trabalham nas escolas. 

Neste contexto, surgem as Escolas do Amanhã.

No  sítio  Rioeduca  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  encontra-se  a

descrição do projeto Escolas do Amanhã. Ele registra:

O programa Escolas do Amanhã, criado em 2009 pela Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro, tem como objetivo reduzir a evasão escolar
e  melhorar  a  aprendizagem  em  155  escolas  do  ensino  fundamental
localizadas nas áreas mais vulneráveis da cidade.(SME-RJ)  1

Ele  cita  ainda,  que  “Através  de  uma  metodologia  inovadora  o  aluno  é

motivado a desenvolver seu senso crítico, autoconfiança e raciocínio lógico.”(SME-

RJ)  2. 

O projeto vanguardista das Escolas do Amanhã surge com uma proposta

inovadora, para atender as necessidades dos moradores das comunidades carentes

do Rio de Janeiro, e vinha com a promessa de adotar estratégias pedagógicas que

1(Disponível em:  < http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=19>. Acesso em 04-03-2016.)
2(Disponível em:  < http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=19>. Acesso em 04-03-2016.)
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levariam em consideração as peculiaridades destas regiões. Contudo, na prática, a

realidade se distancia em muito da proposta teórica lançada pela SME-RJ.

O objetivo deste trabalho consiste em repensar as diretrizes pedagógicas

que estão sendo aplicadas nas Escolas do Amanhã e os ajustes necessários para

as  que  mesmas  se  adéquem a  realidade.  Ele  também se  propõe  a  escutar  os

profissionais destas escolas para que, a partir de suas críticas, queixas e propostas

possamos repensar o modelo pedagógico aplicado. Por fim, se dispõe também a

analisar  alguns  modelos  pedagógicos  que  estão  sendo  aplicados  em  diferentes

lugares, não com o objetivo de estabelecer um paradigma, mas sim de estudarmos e

repensarmos modelos pedagógicos diversificados para estabelecer estratégias que

sejam aplicáveis  à  realidade carioca,  evitando cometer  os erros nos quais estas

Escolas incidiram, como citado por Durkheim, "Os ensinamentos da história podem

quando muito servir para nos evitar reincidir nos erros já cometidos.”(DURKHEIN;

2007, p. 47). 
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2 AS “ESCOLAS DO AMANHÃ”

2.1 Educação e Família

Nas comunidades das grandes cidades, há um forte apelo ao início de uma

vida  sexual  precoce.  A  falta  de  conhecimento  sobre  métodos  de  prevenção  à

gravidez  entre  outras  questões  acaba  por  contribuir  para  um  alto  índice  de

natalidade. De acordo com o IBGE3, no ano de 2002, 4,6% das adolescentes entre

15 e 17 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro possuíam, pelo menos, um

filho, índice considerado altíssimo pelo instituto.

Crianças filhas de pais adolescentes nascem normalmente sem estrutura e suporte

familiar  sendo  inseridas  nas  creches  públicas  com  sérios  déficits emocionais  e

cognitivos,  como comprova a cópia da ata de uma das escolas pertencentes ao

projeto Escola do Amanhã4. Por não encontrarem a base emocional que precisam

para se desenvolver de forma saudável na família, buscam inconscientemente suprir

esta  falta  em outras  pessoas.  Na primeira  infância,  os  funcionários  das creches
3Disponível em:http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/12062003indic2002.shtm. Acesso em 13-
03-2016)
4Informação encontrada nos anexos no segundo caso da p. 61 descrito na cópia da ata de uma esco-
la pertencente ao projeto Escolas do Amanhã. O nome da unidade escolar não foi exposto para res-
guardá-la.
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Figura 1: Escolas do Amanhã

Fonte: Blog Ecoando, 2013.

http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/12062003indic2002.shtm


acabam por suprir estas necessidades. Já na segunda infância, Freud (1914, v.14,

p. 2) afirma que o relacionamento escolar acaba sendo uma extensão das relações

familiares para a criança, por isso, se o ambiente familiar se desenvolve de forma

desregulada,  a  tendência  é  que  esta  característica  se  reflita  dentro  da  unidade

escolar. Crianças que são criadas em ambientes violentos, passando por todo tipo

de  privação  emocional  a  material,  tendem  a  apresentar  na  escola  problemas

disciplinares  e  até  distúrbios  de  aprendizagem.  Nota-se  hoje,  que  as  escolas

fundamentadas na pedagogia tradicional  não conseguem suprir  as necessidades

apresentadas  por  estes  alunos,  tampouco,  seus  profissionais  recebem  qualquer

preparo específico para encarar esta realidade. Os cursos de capacitação oferecidos

pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em sua maioria, são elaborados visando atender

às  necessidades  de  uma  escola  que  não  existe  na  realidade.  Os  profissionais

contam apenas com suas experiências  pessoais  e  sua sensibilidade para  tentar

desenvolver qualquer projeto pedagógico nestes locais, sempre adaptando a teoria,

para que ela se torne minimamente praticável.  Isso acarreta diversos equívocos,

pois cada pessoa possui um parâmetro ético, então, o que é certo e aplicável para

um nem sempre  será  para  os  outros,  e  as  crianças  vão  sendo  educadas  sem

parâmetros sobre o que é certo e o que é errado e sem qualquer noção das regras

que regem a sociedade. 

Para Andrea Ramal, autora do livro Depende de você - como fazer de seu

filho uma história de sucesso, a presença dos pais no processo de educação e na

vida escolar dos filhos é o grande diferencial para escolas de sucesso (Ramal; 2012,

p. 10). Ela afirma que na Coreia do Sul, onde o sistema de avaliação dos alunos é

considerado dos melhores em todo o mundo, a participação dos pais é intensa na

vida escolar dos filhos. Cursos são oferecidos aos pais para que estes estejam mais

envolvidos no conteúdo lecionado na escola, de forma que consigam acompanhar

seus filhos de maneira mais aprofundada.

 A  participação  da  família  é  demasiadamente  importante  para  uma  vida

escolar de êxito.

Nas obras do sociólogo Pierre Bourdieu também podemos encontrar relatos

sobre o êxito escolar do aluno sendo ligado diretamente ao que o autor designa

como “capital  cultural”,  que  é  transmitido  à  criança  pela  família e  pelas  demais

pessoas do seu relacionamento mais próximo.
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Os  autores  Maria  Alice  Nogueira  e  Claudio  M.  Martins  Nogueira  ao

analisarem as proposições de Pierre Bourdieu sobre a educação registram:

Por outro lado, o patrimônio transmitido pela família inclui também certos
componentes  que  passam  a  fazer  parte  da  própria  subjetividade  do
indivíduo, sobretudo, o capital cultural em seu estado ‘incorporado’. Como
elementos constitutivos do capital cultural incorporado, merecem destaque a
chamada  ‘cultura  geral’  (expressão  sintomaticamente  vaga  e  indefinida
porque designa saberes difusos e adquiridos de modo variado e informal); o
domínio  maior  ou  menor  da  língua  culta;  o  gosto  e  o  ‘bom  gosto’  (em
matéria de arte, lazer,  decoração, vestuário, esportes, paladar e etc.);  as
informações sobre o mundo escolar.

Cabe  desde já,  observar  que,  do  ponto  de  vista  de  Bourdieu,  o  capital
cultural  constitui  (sobretudo,  na  sua  forma  incorporada)  o  elemento  da
herança familiar que teria o maior impacto na definição do destino escolar. A
sociologia  da  educação  de  Bourdieu  se  notabiliza,  justamente,  pela
diminuição que promove do peso do fator econômico, comparativamente ao
cultural  na  explicação  das  desigualdades  escolares.  (NOGUEIRA  M.  e
NOGUEIRA C., 2009, p. 51- 52)

As afirmações acima descritas salientam a importância do capital  cultural

advindo  da  família  e  do  meio  que  cerca  os  alunos,  para  que  estes  consigam

corresponder as exigências da pedagogia liberal tradicional vigente, que transmite o

saber de forma mecânica, sem considerar as peculiaridades das diferentes idades e

realidades culturais,  sociais  e  econômicas.  No ensino tradicional,  a  base cultural

transmitida pela família tem peso demasiadamente grande no sucesso da criança

nas diversas disciplinas ministradas na escola, já que a mesma foi pensada para

atender  um público  oriundo  das  classes  média  e  alta,  que  dispunha  de  todo  o

suporte  para  um  bom  desempenho.  Contudo,  esta  não  é  a  realidade  das

comunidades  carentes.  O  altíssimo  índice  de  adolescentes  grávidas,  o  baixo

rendimento econômico, a violência, dentre diversos outros fatores, contribuem para

que a metodologia de ensino aplicada não tenha um resultado significativo na vida

dos alunos. Acrescentam os autores:

A educação escolar, no caso das crianças oriundas de meios culturalmente
favorecidos,  seria  uma  espécie  de  continuação  da  educação  familiar,
enquanto  para  as  outras  crianças significaria  algo estranho,  distante,  ou
mesmo, ameaçador. (NOGUEIRA M. e NOGUEIRA C., 2009, p.52)

Nas comunidades carentes -  devido a diversos fatores, alguns dos quais

estão descritos acima -  raros são os casos de pais  que acompanham de forma

efetiva a vida escolar dos filhos, como demonstrado em documento anexo e na fala

do entrevistado 1: 
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A  família  tem  um  papel  muito  importante  dentro  de  uma  escola  em
comunidade, mas para eles o que importa é que seus filhos tenham a vaga
garantida  na  escola,  mas  não  ligam para  o  que  eles  estão  fazendo  ali
dentro. Não tem importância. Daí acaba sendo aquela questão, se o aluno
está lá dentro então está tudo bem. A família não está preocupada com a
qualidade da educação que está sendo dada a seus filhos, o que importa é
que a escola esteja funcionando, o aluno tenha horário para entrar e sair,
esteja recebendo merenda e o material escolar, isso é o suficiente. A família
acaba se contentando com isto. 5 

Quando são chamados à  unidade  de  ensino  para  tratar  de  assuntos  de

interesse da vida educacional das crianças, dificilmente respondem às convocações.

O mesmo acontece nas reuniões de responsáveis que, para atender a necessidade

de  quem  trabalha,  normalmente  são  marcadas  aos  sábados,  e  mesmo  assim,

possuem  uma  frequência  baixíssima  por  parte  dos  pais.  Os  poucos  que

comparecem  por  livre  e  espontânea  vontade  são  aqueles  que  os  filhos  não

apresentam problemas de comportamento  ou dificuldade de aprendizagem.  Sem

esta  participação,  é  impossível  haver  melhoras  nos  resultados  apresentados.  O

IBGE relata que a cada dez pais brasileiros que possuem filhos com idade entre 13

e 15 anos, sete não sabem sobre as tarefas escolares enviadas para serem feitas

em casa ou se elas foram entregues feitas ou não aos professores. Além disso, 25%

desses pais não sabem se seus filhos compareceram ou não às aulas. O Instituto

relata também que 40% deles não sabem o que as crianças fazem em seu tempo

livre. A pesquisa afirma ainda, que as crianças estão mais expostas ao consumo de

drogas ao longo dos anos e que 28,7% dos entrevistados já haviam feito sexo ao

menos uma vez e dentre estes, 25% não haviam usado camisinha6. 

Através dos dados da pesquisa,  podemos perceber  o elo  íntimo entre  a

participação dos pais na vida escolar dos filhos e os comportamentos arriscados

assumidos pelos mesmos.

A falta de programação familiar, talvez seja o principal fator que dificulta esta

participação. Na maioria das vezes, as famílias moradoras das favelas cariocas são

compostas por  várias crianças,  filhas  de uma mesma mãe e de diferentes pais,

residindo frequentemente na companhia de parentes. Estas crianças vão migrando

da casa  de  tios  para  a  casa  de  avós  e  demais  parentes.  As  crianças,  em sua

maioria, não recebem nenhum tipo de apoio financeiro ou emocional por parte da

5 Informação encontrada no apêndice - entrevista 1 e anexo no segundo caso da p. 61 descrito na 
cópia da ata de uma escola pertencente ao projeto Escolas do Amanhã.

6(Disponível  em:  <  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64436.pdf>.  Acesso em 13-03-
2016)
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figura paterna, isso quando este é conhecido. Ainda de acordo com a autora Andrea

Ramal (2012, pág. 12), pesquisas apontam que é essencial a participação da figura

paterna na vida escolar dos filhos. Ela afirma que quando o pai se interessa pelos

estudos dos filhos, eles tendem a apresentar médias mais altas na escola, além de

lidarem melhor com suas emoções e em seus relacionamentos. Este envolvimento

deve independer do da mãe, em outras palavras, mesmo que ela acompanhe o filho

o pai também deve cumprir este papel ainda que não more na mesma casa. 
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2.2 Pesquisa  De  Campo  Nas  Escolas  Do  Amanhã:  O  Cotidiano  De  Uma

Comunidade Carente

Ao longo de 5 anos de trabalho na área da educação na Prefeitura do Rio de

Janeiro, sendo 3 deles no complexo de favelas da Pedreira no Bairro da Pavuna no

Rio de Janeiro dentro de uma Escola do Amanhã,  presenciei  diversas situações

típicas das escolas situadas em comunidades carentes. Violência, drogas, tráfico,

confrontos  armados  e  ameaças  fizeram  parte  de  minha  jornada  na  favela  da

Pedreira  e  estão  também  registrados  nos  relatos  do  entrevistado  27 e  nos

documentos reunidos pela pesquisa: “Estar correndo risco todos os dias, porque a

comunidade praticamente vive dentro da escola, então, você corre risco o tempo

todo.”.8

Antes de vir para esta escola, trabalhei em outra que, apesar de atender um

público pobre, não era situada dentro de uma comunidade. O que minha experiência

pessoal demonstrou é que o fato da unidade escolar estar inserida no contexto de

uma favela altera completamente o cotidiano da mesma.

7Íntegra das entrevistas no apêndice.
8Cópia de ata de uma das unidades escolares pertencentes ao projeto Escolas do Amanhã. Conflitos 
relatados no segundo e terceiro caso da p. 65.
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Figura 2: Complexo da Pedreira

Fonte: Blog Crime News, 2015.



Nas  favelas  as  crianças  chegam  à  escola  com  atitudes  violentas  e

agressivas9, pois a maioria, já presenciou barbáries que um indivíduo não morador

de comunidade, talvez, jamais presencie. Por vezes, ao saírem de casa para ir a

escola, os alunos se deparam com traficantes e policiais armados nas ruas, atirando

uns nos outros como em uma guerra civil. Um adolescente certa vez relatou que

precisou  “pular”  o  corpo  de  uma  senhora,  vítima  de  bala  perdida  em  um  dos

confrontos armados, para conseguir seguir o caminho até a escola. Esses relatos

são comuns na vida de quem mora em áreas deflagradas. As crianças afirmam que

em dias de operação policial no morro, algumas delas – na maioria meninos – são

agredidas ao serem abordadas por policiais mesmo que não tenham nenhum tipo de

envolvimento com o tráfico, como no caso do menino Roberto10 e de seus amigos,

que tiveram o carro onde estavam alvejado por tiros ao serem confundidos com

bandidos da área. Roberto foi aluno da escola onde se deu esta pesquisa. Menino

de bom comportamento, boa família, nunca apresentou indícios de qualquer tipo de

envolvimento com o tráfico como foi fortemente destacado pela mídia, ele voltava de

uma comemoração com os amigos pelo primeiro emprego conquistado. O corpo de

Roberto e de seus amigos ficou exposto por horas na comunidade. Vários alunos da

escola e demais moradores da Pedreira presenciaram a cena. De acordo com o

relato  das  crianças,  os  policiais  envolvidos  teriam  tentado  alterar  a  cena  do

homicídio antes da perícia chegar ao local, mas foram impedidos pelos moradores

que ameaçaram registrar  a  cena com celulares e  enviar  à  imprensa.  Os alunos

relatam também, sobre a violência do tráfico que os mantém reféns e inertes, como

quando uma ex-aluna, por espalhar um boato em uma rede social  a respeito da

mulher de um traficante, foi torturada em outra favela da mesma facção criminosa

que domina a Pedreira com tiros de arma de paint-ball, além de ter seus cabelos

raspados. O caso também ganhou grande notoriedade, após os traficantes terem

filmado  a  tortura  e  publicado  em  redes  sociais11.  Essas  situações  de  violência

extrema não são vividas apenas pelos moradores, mas também pelos funcionários

das escolas, como relatou uma professora, que teve o carro onde estava com outros
9 Cópia de ata de unidade escolar pertencente ao projeto Escolas do Amanhã inserida no anexo, p. 

63.
10 Reportagem disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-11-29/corpos-sao-

encontrados-na-zona-norte-do-rio.html>. Acesso em 23-03-2016.
11 Reportagem disponível em: <http://extra.globo.com/casos-de-policia/video-mostra-jovem-sendo-

torturada-em-favela-na-zona-norte-do-rio-14036413.html>. Acesso em 23-03-2016.
Figura 3 Disponível em < http://extra.globo.com/casos-de-policia/cinco-jovens-sao-fuzilados-dentro-

de-carro-na-zona-norte-do-rio-18174696.html>. Acesso em 05-03-2016.
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colegas, alvejado por tiros de traficantes que acreditaram que os mesmos haviam

desobedecido a uma ordem do “dono da boca de fumo” para que a escola fosse

fechada  -  este  fato  foi  contado em umas das diversas  conversas  informais  que

aconteciam na sala dos professores. Mesmo diante destas situações, os traficantes

exercem um gigantesco fascínio  sobre os  jovens da favela.  Eles são encarados

como heróis, pois exercem um importante papel social na comunidade, e que na

realidade  deveria  ser  desempenhado  pelo  Estado.  Os  criminosos  compram

remédios para os doentes, distribuem cargas roubadas de eletrodomésticos, comida

e roupa, além de oferecerem ajuda financeira para os que estão desempregados.

Diante desses fatos relatados pelos alunos, a imagem de heróis revolucionários só

se fortalece. As crianças passam a falar, vestir e agir como eles, além de adotarem a

facção criminosa dominante na comunidade como suas, mesmo não tendo nenhum

envolvimento com a criminalidade. Tudo isso reflete diretamente na escola que é

obrigada a lutar no desmanche desta imagem idolatrada. 

Além da violência, na realidade da favela está o apelo constante ao início de

uma vida  sexual  precoce.  Músicas com relato  explícito  de  relações sexuais  são

ouvidas  livremente,  além  dos  bailes  funk  onde,  relatado  pelos  próprios  alunos

frequentadores, meninas e meninos têm diversas relações sem proteção em uma

mesma noite. Nós bailes há também o consumo de álcool e drogas sem qualquer

tipo de fiscalização, além da presença constante de traficantes armados. Estas são

apenas algumas das situações que presenciei  e ouvi  durante o período em que

estive  trabalhando  na  comunidade.  É  diante  dessa  realidade  que  a  Escola  do

Amanhã está posicionada. Como uma forma de resistência e recuperação de uma

realidade tão cruel, contudo,  a estrutura dessa escola precisa ser repensada. Ela

não pode ter os mesmos parâmetros, ou a mesma linha pedagógica, das demais

Escolas da rede municipal de ensino. Esses jovens precisam ser conscientizados e

convocados a resistir, mas o questionamento dos profissionais dessas escolas é que

o sistema oferecido até agora não dispõe de fundamentos sólidos que propiciem

essa luta. Como afirma o professor entrevistado 1:

Eu digo estrutura física, às vezes um prédio que não suporta a quantidade
de alunos, turmas lotadas e isso, acaba sendo um prejuízo dentro de uma
escola em comunidade. Ela deveria ter uma melhor assistência justamente
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pela  realidade  em  que  está  inserida,  num  contexto  de  violência,  de
praticamente abandono familiar.12

Ou ainda, como relatado pelo professor entrevistado 6:

 Eu acho que teria que mudar principalmente a maneira como o governo
encara a educação. Pois ela, é para eles apenas estatística, é resultado, e o
resultado  pode  ser  maquiado.  Enquanto  o  resultado  for  maquiado-
aprovação  automática,  essa  “forçação”  de  barra  para  que  o  aluno  seja
aprovado mesmo sem saber- não vai atingir objetivo algum.13

Os professores  questionam o “currículo  mínimo”  oferecido  pela  SME-RJ.

Afirma o professor entrevistado 1 14 que precisa sempre complementar o conteúdo

para  que os  alunos tenham condições  de  disputar  vagas  em melhores  colégios

como Pedro II, CEFET, FAETEC, mas nunca com igualdade de oportunidades  aos

alunos pertencentes à classe média e alta:

Esta prova vem da prefeitura do Rio e é elaborada por pessoas de lá. Não
sei informar se estas pessoas são professores que estão em sala de aula
atualmente, então, eles montam a prova baseados no caderno pedagógico
que  também  é  fornecido  pela  prefeitura.  E  é  uma  prova  que  avalia  o
desempenho do professor e do aluno, porém eu penso que é uma prova
que vai te limitar a passar para o aluno um conhecimento muito restrito. Isso
limita o nosso trabalho, pois você acaba tendo que fazer o seu planejamento
dentro  deste  conteúdo  limitado,  até  porque  os  alunos  também  acabam
sendo  limitados  e  não  conseguem  atingir  uma  abrangência  maior  do
conhecimento.

 Isso não se dá por falta de vontade dos professores, já que mesmo com

tantas adversidades alguns alunos puderam alcançar este objetivo,  mas sim, por

embargos de um sistema educacional que não foi planejado para áreas carentes.

Outra queixa presente na fala dos profissionais da Escolas do Amanhã, diz respeito

a falta de capacitações que os preparem para a realidade que terão que enfrentar.

Além disso,  eles  reclamam dos  baixos  salários  e  da  falta  de  reconhecimento  e

valorização  diante  de  tantos  desafios  e  situações  adversas,  com  alto  nível  de

periculosidade que fazem parte do cotidiano de quem trabalha nessas áreas. 

O  sociólogo  Henry  Giroux  corrobora  a  fala  dos  professores  e  demais

profissionais da educação:

Sempre  argumentei  que  os  professores  devem  ser  tratados  como  um
recurso público crítico,  essencial  não só para uma experiência educativa
afirmativa dos estudantes mas também para a formação de uma sociedade
democrática.  No  plano  institucional,  isto  significa  dar  aos  professores  a
oportunidade  de  exercer  o  poder  sobre  as  suas  próprias  condições  de

12 Conteúdo integral da entrevista, encontra-se no apêndice. 
13 O conteúdo integral das entrevistas, encontra-se no apêndice.
14 O conteúdo integral das entrevistas, encontra-se no apêndice.

26



trabalho.  Não  podemos  separar  a  atividade  docente  das  condições
econômicas e políticas que enquadram a sua condição profissional, isto é, o
seu trabalho acadêmico. Isto significa que deveriam ter tanto o tempo como
o poder de instituir as condições estruturais que lhes permitam produzir o
currículo,  colaborar  com  os  encarregados  de  educação,  realizar
investigação e trabalhar com as comunidades.15 

Figura 3: Morro da Pedreira Fonte: Blog SRZD, 2015.

15 (Disponível em: <http://www.henryagiroux.com/RoleOfCritPedagogy_Port.htm>. Acessado em 05-
03-2016)
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2.3 Educação Tradicional Versus Escolas Do Amanhã

As mudanças sofridas na sociedade tendem a influenciar  diretamente as

organizações escolares e o funcionamento da educação. 

Émile Durkhein cita o sentido uno da educação (2007, p. 52), afirmando que

cada  sociedade  possui  um  ideal  de  homem  e  do  que  ele  deve  ser,  tanto

intelectualmente,  quanto  moralmente  e  fisicamente.  Para  ele,  este  ideal  é  parte

comum a todos os homens e é o fundamento base da educação.  A esta,  cabe

despertar as características que a sociedade considera serem indispensáveis em

seus cidadãos. Ela apresentará, as particularidades de determinados grupos sociais

que são necessárias aos pertencentes de uma casta. Desta forma, é a sociedade

quem determina este ideal para seus cidadãos, contudo, se ela alcança um nível de

desenvolvimento em que não existam mais divisões em castas ou classes, tornar-

se- á cada vez mais una. Em suma, para o autor a educação nada mais é do que um

meio de preparação para que os cidadãos consigam sobreviver em seu seio. 

Chegamos pois a fórmula seguinte:  A educação é a ação exercida pelas
gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida
social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança um certo número
de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política
no seu conjunto e o meio pelo qual se destina particularmente. (DURKHEIN,
2007 pág. 53)

As escolas de hoje, precisam levar em consideração as particularidades da

nossa época. Como citado por Durkheim (2007, pág.46), ao longo da história da

humanidade  a  educação  assumiu  os  mais  diversificados  papéis,  levando  em

consideração  o  contexto  do  tempo  e  local  onde  estava  inserida.  A  grande

problemática  das  Escolas  do  Amanhã  é  justamente  não  possuir  estratégias

específicas que sejam aplicáveis nestas áreas. O conteúdo pedagógico é o mesmo

que o utilizado nas outras escolas da rede municipal de ensino. A metodologia de

aprendizagem,  a  estrutura  da  escola,  e  até  a  remuneração  recebida  pelos

profissionais desses locais é o mesmo das outras escolas, com a diferença, neste

último  caso,  que  além  de  enfrentarem  as  dificuldades  disciplinares  dos  alunos

advindos das comunidades, os funcionários e professores dessas escolas encaram

criminalidade, conflitos armados, dentre diversas outras situações de alto teor de

violência e periculosidade em seu cotidiano. 
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3 CORRENTES SOCIOLÓGICAS SOBRE A EDUCAÇÃO 

3.1 Teoria Da Reprodução Versus A Teoria Da Resistência

Na  Teoria  da  Reprodução,  defendida  por  Bourdieu,  os  indivíduos  são

caracterizados através de uma bagagem socialmente herdada. Esta, é composta por

objetivos que garantem o sucesso escolar. Os capitais econômico, cultural e social

compõem esta bagagem. O capital econômico inclui toda a espécie de bens que

podem ser propiciados pelo dinheiro. No capital social encontram-se contidos dois

quesitos, primeiro, os relacionamentos que a família do aluno mantém com pessoas

que exercem influência na sociedade, segundo, a base cultural da própria família,

composta por títulos escolares. Por último, temos o capital cultural que faz parte de

uma herança familiar  que seria fator decisório no destino escolar da criança. Os

capitais social e econômico funcionam como mecanismos para aquisição de capital

cultural.

Bourdieu (1989, p.12 apud NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 51) afirma que

além da herança cultural adquirida da família, o capital social- aquele que provém do

contato com amigos e outros parentes além dos pais, que possuem intimidade com

o sistema escolar - exerce uma influência significativa na trajetória que os alunos

percorrem em busca do êxito na atividade escolar e para além dela. Para o autor o

modelo tradicional de ensino utilizado nas escolas funciona como uma ferramenta

eficaz na manutenção das classes sociais. O grupo da sociedade que possui capital

cultural  e  econômico  oferece  a  seus  membros  subsídios  necessários  para

interpretação de códigos fundamentais para um bom desempenho escolar. Esses

alunos ao longo da vida e devido à sua condição econômica privilegiada, sempre

estiveram em contato com manifestações artísticas diversas e os demais aspectos

que compõem o âmbito cultural,  que lhes forneceram a base para alcançar bons

resultados  na  escola.  Como  consequência,  as  maiores  notas  e  os  melhores

desempenhos estão entre estas crianças que tiveram a seu dispor tais mecanismos.

No caso das classes economicamente desfavorecidas, por não terem acesso a este

capital  cultural,  acabam por apresentar um desempenho inferior ao das outras, e

exatamente  neste  fato,  consiste  a  manutenção  do  domínio  social  e  econômico.
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Forja-se no aluno que não teve acesso ao capital, o pensamento de que jamais será

capaz de corresponder às expectativas da escola, limitando o seu desenvolvimento

e garantindo às classes favorecidas a manutenção de seu domínio.

Com base na teoria de Bourdieu, podemos refletir a respeito do conteúdo

pedagógico ministrado nas Escolas do Amanhã. Estas escolas possuem a estrutura

tradicional  de  ensino,  onde  o  conteúdo  pedagógico  é  elaborado  pela  Secretaria

Municipal de Educação, e é o mesmo, que o utilizado em todas as demais escolas

da rede. Ele não leva em consideração as peculiaridades do território e o público ao

qual está sendo destinado, como no caso dos moradores de comunidades carentes,

que à luz da teoria bourdieusiana, precisariam ter recebido capital cultural para que

alcançassem êxito  no  desenvolvimento  escolar.  Ainda  de  acordo  com Bourdieu,

estes,  estariam  fadados  ao  fracasso  na  escola  e,  por  conseguinte,  na  vida

profissional, levando-se em conta que a maioria nasceu em áreas deflagradas pelo

tráfico de drogas, frutos de relacionamentos amorosos adolescentes sem qualquer

tipo de planejamento familiar ou estrutura econômica que possibilitasse a aquisição

do capital descrito pelo sociólogo.

Para sociólogos com Durkheim e Bourdieu a educação tradicional funciona

como um mecanismo reprodutor das classes sociais, que reforça as desigualdades.

Para  eles,  o  modelo  tradicional  de  ensino,  onde  predominam  práticas  de

memorização  de  matérias,  onde  o  professor  é  o  único  detentor  do  saber  e

desempenha o papel de autoridade maior e transmissor do conhecimento, não pode

ser entendido como libertador do indivíduo, pois para que o mesmo possa alcançar

um bom desempenho neste modelo, precisaria possuir um “capital cultural” advindo

da família. Sem que haja uma profunda mudança nesta estrutura educacional, os

autores não enxergam possibilidades de êxito para os indivíduos que não possuem

capital econômico. O sociólogo Henry Giroux denomina esta visão sobre a educação

como Teoria da Reprodução16. Para ele, esta teoria é errônea ao ignorar o aspecto

de resistência e mediação existentes em todo ser humano. Como citado pelo autor: 

Más específicamente, las versiones reproduccionistas de la escolaridad se
han regido a sí mismas conforme a las versiones estructural-funcionalista
del marxismo, las que insisten en que la historia se hace "a espaldas" de los
miembros  de  la  sociedad.  La  idea  de  que  la  gente  hace  la  historia,
incluyendo sus condicionantes, ha sido descuidada. Ciertamente los sujetos
humanos generalmente "desaparecen" dentro de una teoría que no le deja
lugar  a  los  momentos  de  autocreación,  mediación,  y  resistencia.  Estas

16(Disponível  em:  <  https://entremaestros.files.wordpress.com/2010/04/educacion-reproduccion-y-
resistencia.pdf>.  Acesso em 05-03-2016)
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versiones a menudo nos dejan con una visión de  la escolaridad y de la
dominación que parece haber surgido de la fantasía de Orwell; las escuelas
se ven a menudo como fábricas o prisiones, los maestros y los estudiantes
por igual actúan meramente como peones y soportes de roles constreñidos
por la lógica y las prácticas del sistema capitalista. (GIROUX, 2010, p. 01)

Giroux,  afirma que  na  teoria  da  reprodução,  poucas  são  as  chances de

desafiar  as  características  repressivas  e  aprisionantes  do  modelo  tradicional  de

ensino. Nele, os indivíduos estariam fadados ao fracasso, com mínimas chances de

reverter  sua situação.  Em seu artigo,  o sociólogo afirma (2010,  pág.  2)  que nos

Estados Unidos, Europa e Austrália a Teoria da Reprodução tem sido altamente

questionada, e mais ainda, que um enfoque especial tem sido dado à importância da

intervenção humana e da experiência como pontos-chave para se pensar a relação

entre a escola e a classe dominante. Deste fato, nasce a “Teoria da Resistência”.

Giroux relata que estudos etnográficos em conjunto com estudos culturais europeus

têm demonstrado que os mecanismos de reprodução social  e cultural  nunca são

completos e sempre se contrastam com elementos de oposição. Eles afirmam que

os alunos tendem a questionar os aspectos repressores do sistema de ensino. Estes

estudantes  não  são  apenas  um  produto  a  ser  forjado  pelo  capitalismo,  que

obedecem cegamente a seus professores e escolas que os preparam para uma vida

subjugada de subserviência. Como cita o autor, “Más bien, las escuelas representan

espacios  de  contestación  marcados  por  las  contradicciones  ideológicas  y

estructurales y por una resistencia estudiantil colectivamente informada” (GIROUX,

2010, p 02). 

Para ele, as escolas funcionam como espaços sociais onde indivíduos se

agrupam por conhecimento, cultura e ideologias. A resistência se desenvolve dentro

das  relações  de  poder  que  sempre  favorecem  as  classes  economicamente

abastadas. Contudo, para o autor, o ponto principal é que este conflito exista. Ele é o

mecanismo primordial para que as relações de poder possam ser questionadas. 

Neste aspecto, na Teoria da Resistência, Giroux enxerga as escolas como

locais autônomos que propiciam comportamentos contestatórios e que futuramente

entrarão  em  choque  com  os  interesses  materiais  e  ideológicos  das  classes

dominantes.  Elas  não  servem  unicamente  a  propósitos  econômicos  e  de

aprisionamento, mas são espaços ideológicos, políticos e culturais que conseguem,

de certa forma, funcionar com independência da economia de mercado capitalista.

Por este motivo, Giroux acredita que as escolas existam em contradição com os
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valores  e  interesses  das  classes  dominantes,  e  funcionem  como  agentes  de

mobilidade social entre as classes. Para ele, por estarem inseridas em contextos

diversos,  nunca será  possível  mensurar  até  que  ponto  a  Teoria  da  Reprodução

alcançou  êxito.  No  próprio  conceito  de  cultura,  considerada  na  Teoria  da

Reprodução como essencial para a absorção dos códigos escolares, encontra-se a

base para uma teoria de intervenção e resistência humana, já que ela é construída a

partir das experiências coletivas e no seio dos grupos socialmente oprimidos.

Para Giroux17 a educação tem um papel libertador na formação do indivíduo,

promotora da cidadania, contudo que este objetivo seja plenamente alcançado, faz-

se necessário que a ação caminhe concomitantemente à reflexão,  teoria precisa ser

complementada pela prática. O que acontece, por vezes nas escolas é que a teoria

se torna um fim em si mesmo, sem que haja possibilidade da prática ser vivenciada.

Ela  deveria  servir  como  base  de  reflexão,  ou  até  mesmo  de   convocação  à

resistência diante das situações mais adversas. 

Para  o  autor,  a  teoria  funciona  como  mecanismo  capaz  de  fazer  os

indivíduos enxergarem um   mundo diferente e de fazer agirem de forma distinta,

nisto consiste o início de uma real transformação na vida dos alunos. A teoria não

existe apenas como forma de êxito escolar, mas trata da intervenção no mundo e da

participação do coletivo para construção de uma realidade igualitária, onde todos

desfrutem de maiores oportunidades.

17 Disponível em: <http://www.henryagiroux.com/RoleOfCritPedagogy_Port.htm>. Acessado em 05-
03-2016)
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4 ESCOLAS QUE SE TRANSFORMARAM PARA ALCANÇAR SEUS ALUNOS 

4.1  Escolas de Porto Alegre

Em Porto Alegre, algumas escolas

já  funcionam  com  uma  nova  proposta

pedagógica através de ciclos de formação.

Esta  proposta  divide  os  alunos  não  por

séries  como  na  escola  tradicional,  mas

propõe  o  agrupamento  das  crianças  por

fases de formação, divididas entre infância,

pré-adolescência  e  adolescência.  O

conteúdo  a  ser  ministrado  é  elaborado  a

partir  de uma pesquisa socioantropológica

realizada  na  comunidade.  A  partir  desta

pesquisa são propostos conceitos que serão trabalhados por áreas de conhecimento

com assuntos mais específicos e de forma interdisciplinar.

Os temas a serem abordados são construídos com a colaboração de toda a

escola, isso inclui pais, professores e coordenação pedagógica. Diferentemente da

proposta  tradicional,  onde  o  conteúdo  pedagógico  possui  um  formato

preestabelecido  sem  qualquer  participação  da  comunidade  escolar.  A  forma  de

avaliação também difere da apresentada pela escola tradicional.  Na proposta de

ciclos de formação, ao término de cada ciclo - equivalente a um ano - os alunos

avançam ou progridem para o próximo ciclo.

Existem três tipos de progressão, a Progressão Simples, a Progressão com

Plano Didático de apoio e a Progressão com Avaliação Especializada.

Na progressão simples, a criança avança para o ano seguinte e subentende-

se que a mesma não apresentou dificuldades ao longo do ano que se passou. Na

Progressão com Plano Didático de apoio, o aluno recebe apoio através de atividades

extras no próximo ano, levando em consideração que o mesmo apresentou algumas

dificuldades específicas. Já na Progressão com Avaliação Especializada, a criança
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recebe apoio especializado para auxílio com as dificuldades na aprendizagem. Esta

ajuda é obtida também fora da escola.

Esta escola é constantemente avaliada sobre seus trabalhos e resultados, e

o  governo,  como  contrapartida,  está  sempre  oferecendo  cursos  de  capacitação,

encontros  regionais,  seminários  nacionais  e  internacionais  onde  os  problemas e

desafios deste novo modelo de escolar são discutidos coletivamente. Este modelo

escolar é baseado na proposta de Escola Progressista de Paulo Freire.

34

Figura 5: Ciclos de formação  Fonte: Slide Share, 2010.



4.2 Escolas da Favela da Maré

Outro exemplo que tem alcançado resultados significativos são as Escolas

situadas na favela da Maré. Que apesar de não terem abandonado a pedagogia

tradicional,  têm  desenvolvido  e

aperfeiçoado  técnicas  para  um

melhor aprendizado de seus alunos.

Elas  têm buscado,  por  si  próprias,

estratégias  para  sobreviverem  à

violência  das  regiões  de  conflito,

como  as  citadas  na  série  de

reportagens  feitas  pelo  jornal  O

Globo  18.  Na reportagem, uma das

escolas  faz  uso  de  musicoterapia

para acalmar os alunos em caso de

conflitos  entre  criminosos  e  policiais  ou  de  traficantes  de  facções  criminosas

diferentes que disputam pela área para venda de entorpecentes. Outra estratégia

relatada é usar as artes plásticas para encobrir os estragos feitos por balas de fuzis

nas  paredes  das  escolas.  As  crianças  junto  aos  professores  pintam  curativos

simbolizando o tratamento reparador na escola e na comunidade. Além disso, os

professores relatam sobre o amor e afeto com que tratam seus alunos, e afirmam

que esta atitude faz todo o diferencial na vida das crianças. Na área pedagógica, as

diretoras relatam que adotam a avaliação constante dos alunos para verificar o nível

de aprendizado de todos. Através destas avaliações é possível verificar se algum

aluno  está  aquém  do  restante  da  turma  para  dar-lhe  assim,  o  atendimento

necessário para que progrida nos estudos. Elas avaliam o desempenho de suas

escolas através do IDEB.

 Todas as escolas do município prestam anualmente uma prova do governo-

como relatado anteriormente na entrevista 1.19

Ela é de igual conteúdo para todas as escolas e avalia o rendimento escolar

dos alunos. Esta prova é enviada pelo INEP e é a base formadora do IDEB. As
18 (Disponível em:  < http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-buscam-formas-de-edu-

car-em-meio-cotidiano-de-violencia-16579542>. Acesso em 23-07-2015.)
19 Pág 26. O conteúdo integral das entrevistas com os profissionais da Escolas do Amanhã encontra-

se no apêndice.
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Figura 6: Alunos do Ciep Gustavo Capanema, na favela 

da Maré, decoram os muros do próprio colégio com 

mensagens de paz  Fonte: Jornal O Globo, 2015.



escolas possuem uma meta a alcançar e aquelas que atingem ou superam esta

meta são premiadas no município. Os funcionários e professores, bem como os que

não atuam diretamente  nas escolas,  mas que trabalham nas CRE recebem um

benefício  em  dinheiro  chamado  de  “décimo  quarto  salário”.  Eles  recebem  o

equivalente a um salário (seus salários base e não o salário-mínimo), caso atinjam a

meta. No caso de ultrapassarem, recebem um salário e meio a mais. Esta estratégia

como política pública é extremamente válida, contudo, precisa passar por ajustes

para que não haja fraudes durante o processo, já que o benefício do “décimo quarto

salário” está diretamente ligado ao IDEB. 

Ainda sobre as estratégias adotadas por parte da direção das escolas da

Maré, as diretoras afirmam haver continuamente uma troca de experiências entre os

docentes, sempre deixando claro o que se espera deles. Contudo, mesmo com esta

constante preocupação em trazer melhorias significativas para as escolas, de acordo

com as pesquisas do INEP poucas são as escolas que conseguem atingir a meta do

IDEB.  Além  do  conhecimento  arguido  através  da  prova  também  são  avaliados

índices de presença no dia prova e quantitativo de evasão escolar ao longo do ano.

Se a  prova  ocorrer  em um dia  de  conflito,  é  natural  que se  tenha ausência  de

crianças, e neste caso, para que não haja prejuízos para a escola, a mesma deveria

ser obrigada a não funcionar naquele dia,  diferente do que acontece, pois fica a

critério da direção fechar ou não. Não há a obrigação do fechamento, o que acaba

por prejudicar a questão, pois a direção pode ter interesses particulares para manter

a escola em funcionamento,  mesmo isso sendo caracterizado como improbidade

administrativa. 

No caso da evasão, podemos considerar a explicação de Bourdieu:

Isso tornaria o retorno do investimento muito  incerto e,  portanto,  o risco
muito alto. Essa incerteza e esse risco seriam ainda maiores pelo fato de
que o retorno do investimento escolar se dá no longo prazo. Essas famílias
estariam em função de sua condição socioeconômica, menos preparadas
para  suportar  os  custos  econômicos  dessa  espera,  especialmente  o
adiamento da entrada dos filhos no mercado de trabalho. Donde a prática
bastante frequente, entre as famílias e os jovens dos meios populares, de
se  autoeliminar,  objetiva  e  subjetivamente,  da  competição  escolar  (cf.
BOURDIEU;  PASSERON,  1968),  até  mesmo  em  casos  em  que  o
desempenho  escolar  anterior  permitiria  esperar  boas  chances  de  êxito.
Bourdieu20 (1998d, p. 47 apud NOGUEIRA M.; NOGUEIRA C., 2009, p.61)

20 BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente a escola e à cultura. In: 
BOURDIEU, P. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998d.(os dados referenciais deste autor
estão nas Referências do autor em maiúsculas, nos parênteses).
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Neste caso, seria de extrema utilidade a estratégia pedagógica aplicada na

Escola da Ponte em Portugal, onde, de acordo com entrevista do coordenador da

mesma, José Pacheco21, ele destaca que os alunos não divididos em classes ou

ciclos, mas por interesse. Eles desenvolvem projetos de pesquisa individuais e em

grupos dos assuntos que lhe despertam interesse. 

21 (Disponível em:  <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/jose-pacheco-escola-ponte-
479055.shtml>. Acesso em 09-03-2016)
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Fonte: Jornal O Globo, 2015



4.3 Escola da Ponte

A Escola da Ponte tem se destacado

muito ao longo dos anos devido ao

rompimento  com  o  modelo

tradicional  de  ensino  e  aos  ótimos

resultados  obtidos  por  seus  alunos

em avaliações  do  governo,  mesmo

com a desconfiança e os empecilhos

criados  pelo  poder  público.  Este  modelo  pode  ser  bastante  relevante,  pois  seu

público-alvo são crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade, onde 1/4 destes, chegou

a  instituição  apresentando  comportamentos  violentos  e  distúrbios  psicológicos  e

psiquiátricos. 

Na Escola da Ponte não existem salas de aula, nem provas. Os alunos se

agrupam de acordo com interesses em comum e desenvolvem grupos de pesquisa,

como já citado. Além disso, acontecem estudos individuais e coletivos e caso não

consigam encontrar as respostas, podem procurar seus professores para sanar suas

dúvidas. O índice de abandono da escola é quase nulo, pois as crianças se agrupam

por temas e estudam aquilo que gostam. Ao invés,  de um professor apenas, as

crianças  têm  a  seu  dispor  uma  equipe  pedagógica  composta  por  docentes,

pedagogo  e  psicólogos  e  um tutor  da  escolha  do  aluno,  desde  que  pertença  à

comunidade escolar. Como projeto pedagógico a escola adota a filosofia de “fazer a

ponte”, que nada mais é do que a formação de indivíduos responsáveis, altruístas,

com  domínio  sobre  cultura  e  arte  e  pensante.  Para  isso,  a  Escola  da  Ponte

conscientiza e envolve toda a comunidade escolar na construção intelectual de seus

alunos, pois acredita não ser possível desenvolver esta função sozinha.

O público atendido ali é advindo de todos os locais e pertencente a diversas

classes sociais distintas.  A diversidade está fortemente presente no cotidiano da

escola. Ela enxerga cada pessoa como um ser único e tem como missão ajudar

cada aluno a construir e fortalecer sua identidade.

O professor José Pacheco, um dos idealizadores da Escola da Ponte, sofreu

diversas contestações sobre o futuro da escola, quando decidiu implementar este

sistema em uma escola pública inserida em um contexto de outras fundamentadas
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na pedagogia tradicional. Contudo, os resultados que a escola tem alcançado ao

longo dos anos fez com que ele passasse a ser admirado e respeitado em todo o

mundo.

 Ora, contudo cabe ressaltar, que o objetivo deste trabalho não é determinar

quais medidas pedagógicas deverão ser aplicadas nas Escolas do Amanhã, ou que

modelo  deverá  ser  seguido,  pois  entendemos  que  este  não  é  o  objetivo  da

sociologia enquanto ciência,  e principalmente por compreendermos as diferenças

que existem em cada território.  A nós sociólogos, cabe discutir  as diretrizes que

estão  sendo  utilizadas  atualmente,  fundamentados  nos  resultados  que  têm  se

apresentado diante de nós e nas consequências sociais que essa escola imprópria

tem gerado ao Rio de Janeiro. Quando a educação cumpre o papel de libertadora do

indivíduo, em conjunto com outras políticas nas demais áreas, os efeitos sociais são

nítidos,  como  a  diminuição  da  criminalidade,  o  fortalecimento  do  conceito  de

programação familiar, além de uma cidade mais consciente e justa, pois o coletivo

estará empenhado em construí-la.   Nos cabe apenas, propor as demais ciências

que observem as estratégias que estão sendo utilizadas pelo mundo, tendo como

foco a melhora das nossas Escolas, e principalmente das Escolas do Amanhã, pois
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se localizam nas comunidades carentes do Rio, onde pessoas têm vivido situações

degradantes que afetam diretamente a cidade como um todo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  escola  ao  longo  de  sua  história,  tem  servido  a  sociedade  quanto  à

formação de cidadãos. Com a modernidade e o advento do capitalismo, ela passou

a exercer um papel coercitivo, de domínio e manutenção de classes.  Como citado

pela professora entrevistada 3:

A gente constrói massas falidas. A gente faz com que o aluno acredite que
ele  aprendeu,  quando  não  aprendeu.  A  gente  fabrica  massa  de
manipulação, a gente faz com que o aluno fique cada vez mais "bitolado"
dentro de um mundo que não existe pra que os governantes continuem no
poder, e os filhos deles, os netos deles e todos os outros parentes.22

 Essa  questão  se  intensifica  quando  se  trata  das  escolas  situadas  em

comunidades  carentes.  Nestes  locais,  elas  estão  inseridas  em  um  contexto  de

miserabilidade e violência extrema, onde as crianças não possuem perspectivas de

melhora da sua condição de vida. No entanto, a escola também é um mecanismo

onde os indivíduos são convocados a resistir, tanto na parte teórica, como descrito

por  Giroux23,  onde  o  aluno pode  refletir  sobre  o  mundo  que  vive  e  aquele  que

pretende viver,  quanto na parte prática, pois é chamado a lutar,  a construir este

mundo. Nos dias atuais, mesmo diante de uma escola tão inadequada, podemos

relatar diversos exemplos de meninos e meninas que foram salvos da violência, da

criminalidade por atitudes inovadoras e vanguardistas de professores que insistem

em não ceder ao sistema dominante e lutam para fazer de suas escolas, lugares de

libertação; como no caso do professor José Pacheco, fundador da escola da Ponte,

relatado acima. Este fato nos leva a refletir  sobre que efeitos uma reformulação

pedagógica das Escolas do Amanhã poderia trazer sobre a cidade do Rio de Janeiro

e  sobre  vida  de  milhares  de  jovens  que  vivem  nas  comunidades.  Como  dito

anteriormente,  não nos cabe com este  trabalho,  indicar  que direção pedagógica

seguir,  mas  sinalizar  que  o  caminho  percorrido  até  aqui  não  tem  gerado  bons

resultados, e isso se observa facilmente, quando nos deparamos com os dados,

documentos e entrevistas apresentados nesta pesquisa, que narram um alto índice

de crianças e adolescentes morrendo precocemente, sendo aliciadas para o tráfico

de drogas, passando por todo tipo de privação, porque seus pais não receberam a

devida orientação sobre métodos preventivos quando eram mais jovens, vivendo em
22 Entrevistas 3,4 e 6. Entrevistas completas, disponíveis no apêndice. 
23 (Disponível em: <http://www.henryagiroux.com/RoleOfCritPedagogy_Port.htm>. Acessado em 05-

03-2016)
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condições sub-humanas e abandonando a escola em massa, por não enxergarem

nela perspectiva de melhora de sua condição. É nosso desejo que este trabalho e

outros  tantos  possam ainda servir  como mecanismos de convocação às  demais

ciências  para  refletirmos  juntos  os  dispositivos  que  estão  sendo  utilizados  nas

Escolas  do  Amanhã  com  o  intuito  de  modificá-los  ou  aperfeiçoá-los,  pois

acreditamos  neste  projeto  vanguardista,  mas  enxergamos  a  necessidade  de

repensá-lo com urgência. Pois, como afirmado por Paulo Freire: 

A minha questão não é acabar com escola, é mudá-la completamente, é
radicalmente  fazer  que  nasça  dela  um  novo  ser  tão  atual  quanto  a
tecnologia. Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu
tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-
la.24(FREIRE & PAPERT, 1996)

24 Série de vídeos em que Freire e Papert discursam sobre o futuro da escola. (Disponível em 
<http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/Controle?op=detalhe&tipo=Video&id=37>. Acesso em 
16-03-2016)
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A – Entrevistas com profissionais das Escolas do Amanhã

 prefeitura25.

ENTREVISTA 1

Qual a sua função e a quanto tempo você trabalha na prefeitura?

 Eu sou professora. Vão fazer 13 anos que eu trabalho na Prefeitura do Rio

de janeiro.

Qual era seu objetivo quando você escolheu a carreira?

Então,  na  verdade  foi  um  pouco  atípico.  A  minha  carreira  de  origem  é

nutrição. Na nutrição eu fui trabalhar na merenda escolar e gostei do ambiente, daí

me interessei em fazer uma complementação pedagógica para ser professora. Foi

por ter tido contato com o ambiente escolar e ter  gostado daquela situação que

procurei a capacitação para isso.

 Você se sente realizada no que faz?

Então,  quando  consigo  realizar  o  que  planejei  é  uma  gratificação  muito

grande, o que dá 20% do total da situação. Eu gosto do que faço, mas às vezes me

sinto impedida de fazê-lo, pois às vezes, minha motivação não é a mesma do aluno.

Eu quero dar o melhor, eu quero oferecer, mas não sinto o retorno do outro lado.

Este ponto não permite que eu seja totalmente realizada. Não conseguir atingir este

objetivo de motivar o aluno a seguir aquele ritmo que a gente vê que é importante

pra ele mas que ele não consegue enxergar. Isso me desmotiva.

 Você gosta do local onde trabalha?

 Sinceramente, já gostei, no sentido de ter menos estresse pelo ambiente,

pelo local, pelo entorno. Hoje em dia já tenho vontade de ir para outro local.

 Na sua visão,  quais  as maiores dificuldades enfrentadas por  quem

trabalha em escolas dentro de comunidades?

25O nome dos profissionais foi resguardado com o fim de não serem identificados.
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 A violência, a falta de participação da família e às vezes a própria falta de

estrutura dentro da Unidade Escolar, pois há uma cobrança, mas às vezes não há

um suporte para aquela cobrança. Isso realmente acontece com muita frequência.

Mas que tipo de suporte?

 Estrutural. Não é nem a questão pedagógica, pois o professor em sala de

aula  com força  de vontade,  consegue manobrar  estas  coisas.  Eu digo  estrutura

física, às vezes um prédio que não suporta a quantidade de alunos, turmas lotadas e

isso, acaba sendo um prejuízo dentro de uma escola em comunidade. Ela deveria

ter uma melhor assistência justamente pela realidade em que está inserida, num

contexto de violência, de praticamente abandono familiar. A escola acaba virando

um “depósito” e somos obrigados a aceitar os alunos de qualquer jeito, como vêm e

aí é meio que “toma que o filho é seu”.

 Com relação à questão pedagógica vocês têm liberdade para atuar

modificar ou você faz isto extraoficialmente?

É uma liberdade vigiada, pois você tem uma meta a atingir, uma prova que

será aplicada, então acaba sendo direcionado a trabalhar com conteúdo para ela,

com a qual você também será avaliado. Mas dentro de sala de aula, dentro deste

contexto você pode fazer suas adaptações livremente.

 Fale um pouco sobre esta prova.

Esta prova vem da prefeitura do Rio e é elaborada por pessoas de lá. Não

sei  informar  se  estas  pessoas  são  professores  que  estão  em  sala  de  aula

atualmente,  então,  eles  montam a  prova  baseados  no  caderno  pedagógico  que

também é fornecido pela prefeitura. E é uma prova que avalia o desempenho do

professor e do aluno, porém eu penso que é uma prova que vai te limitar a passar

para o aluno um conhecimento muito restrito. Isso limita o nosso trabalho, pois você

acaba  tendo  que  fazer  o  seu  planejamento  dentro  deste  conteúdo  limitado,  até

porque os alunos também acabam sendo limitados e não conseguem atingir uma

abrangência maior do conhecimento, pois estão sendo acostumados a este mínimo,

um currículo mínimo e esta prova é baseada neste conteúdo. 

46



 Vocês sofrem algum tipo de sanção, caso os alunos não atinjam a

meta estipulada?

Acabamos sofrendo, pois esta prova está vinculada a um prêmio, ao décimo

quarto salário. Está vinculada a melhorias que a escola pode receber quando esta

escola está atingindo as metas.

 Você acredita que a educação que está sendo ministrada nas escolas

dentro de comunidades carentes está surtindo efeito na vida dos alunos e no

entorno?

 A educação, em termos de conteúdo, é de currículo mínimo. Então, hoje, a

escola  não  tem  esta  função  de  formar,  pelo  menos  não  as  escolas  dentro  de

comunidades. Elas não têm a função de formar um aluno para prestar concurso

público. Não! Seu objetivo é a socialização. O professor acaba exercendo o papel de

socializador, o papel que é dos pais acaba caindo sobre o professor, e com certeza,

ele não consegue dar conta de uma turma de 40 alunos exercendo essa função, até

porque, este não é o papel dele. Então, eu acho que só há o efeito da escola na

comunidade, quando o trabalho é feito junto da família, e isso, não é o que acontece.

Não vai surtir efeito nunca, enquanto essa responsabilidade estiver só nas costas do

professor.

 Então  você  acredita  que  a  escola  deveria  desenvolver  um  papel

perante os familiares?

 Os familiares deveriam estar mais juntos da escola, pois ela cumpre o seu

papel no sentido de chamar, solicitar a presença, até no sentido do professor cobrar

do aluno,  mas às vezes o aluno é cobrado e o responsável  reclama por  que a

criança foi cobrada além do que ele acha que deveria. A família tem um papel muito

importante dentro de uma escola em comunidade, mas para eles o que importa é

que seus filhos tenham a vaga garantida na escola, mas não ligam para o que eles

estão fazendo ali dentro. Não tem importância. Daí acaba sendo aquela questão, se

o aluno está lá dentro então está tudo bem. A família não está preocupada com a

qualidade da educação que está sendo dada a seus filhos, o que importa é que a

escola esteja funcionando, o aluno tenha horário para entrar e sair, esteja recebendo
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merenda e o material escolar, isso é o suficiente. A família acaba se contentando

com isto.

 Para você o que seria necessário para que esta educação cumprisse

com os objetivos aos quais se propõe?

A questão do quantitativo de alunos prejudica muito. A questão do interesse

da família, e a questão política também. O aluno precisa entender que a escola vai

fazer com que ele tenha um futuro melhor, mas o que acontece, é que hoje eles não

acreditam nisso, porque por vezes, o aluno sai da escola e no mundo lá fora ele não

tem oportunidade. Daí acaba, infelizmente, não acreditando no que a escola tem a

oferecer.  Por isso, acaba vindo pra escola obrigado, para cumprir  os protocolos,

para dizer que frequentou. Para que esta educação surta efeito tem que haver uma

força tarefa família – política -  docentes – funcionários, todos voltados para este

esforço, mas isto não acontece.  A questão da remuneração dos profissionais da

educação e a não valorização, também contribui para isso. Eles deveriam receber

salários melhores, mas não há uma vontade política para isto, pois a escola é vista

pelos próprios políticos como um “depósito de crianças”, e para eles, enquanto ela

estiver cumprindo este papel, é o suficiente. Tirar uma criança da rua, colocá-la na

escola é o suficiente. Não importa se ela está aprendendo ou não. O que importa é

que elas sejam tiradas da rua para que eles dêem o “cala a boca” para a população.

Se estão dando material, merenda é o suficiente, não importa o que o aluno está

aprendendo dentro da escola, isso não é importante. Só é na verdade, quando eles

estão avaliando os profissionais sem levar  em consideração que aquele docente

está numa turma cheia de alunos e que trabalha em uma comunidade onde  “vira e

mexe” há um confronto policial. É fácil nivelar os alunos em uma rede de ensino,

sem levar em consideração os locais onde estas escolas estão inseridas. Isso acaba

sendo uma coisa muito complicada na educação. Eu acho que cada local tem a sua

especificidade, cada área deveria ter a sua forma de atuação um pouco mais voltada

para a realidade de cada local.
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ENTREVISTA 2

Qual a sua função e a quanto tempo você trabalha na prefeitura?

 Agente educador quase 5 anos trabalhando na prefeitura do Rio de Janeiro.

 Qual era o seu objetivo quando escolheu esta carreira?

 Estabilidade profissional, crescimento profissional.

Você se sente realizado com o que faz? 

Não, pois não há reconhecimento, não há plano de carreira, não há condições

adequadas para o trabalho. 

Você gosta do local onde trabalha?

 Não. Não gosto. Área de risco, incerteza, insegurança.

 Na  sua  visão,  quais  as  principais  dificuldades  de  quem  trabalha  em

escolas dentro de comunidades carentes?

Segurança.  Estar  correndo  risco  todos  os  dias,  porque  a  comunidade

praticamente vive dentro da escola, então, você corre risco o tempo todo.

Você acredita  que a  educação está  sendo ministradas dentro dessas

escolas têm surtido efeito na vida dos alunos e no entorno?

Muito pouco. Só naqueles que realmente querem. Infelizmente aqueles que

gostam e querem realmente alguma coisa, são a minoria.

Para você o que seria necessário para que esta educação alcançar seus

objetivos aos quais se propõe?

Eu acho que deveria realmente ser aplicada a educação que é proposta. Há

uma proposta de educação que não sai do papel. Para que, o que é proposto tanto

pela  Secretaria  de  Educação  quanto  pela  coordenação  fosse  possível,  seria

necessário  que  fossem  dadas  as  condições  para  alcançar  o  resultado,  mas

infelizmente elas propõem coisas, e as condições de trabalho não são favoráveis

aos professores e aos profissionais da Educação.  Não adianta eu impor música
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clássica para quem curte funk. Tenho que falar a realidade do cara que está lá no

lugar, pois se eu falar de música clássica ele vai rir de mim, vai rir daquilo que eu

estou propondo pra ele.
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ENTREVISTA 3

Sua Função e a quanto tempo você trabalha na prefeitura?

 Sou professora na prefeitura há 3 anos.

 Qual era seu objetivo ao escolher essa profissão?

 Eu comecei a 28 anos atrás. Então, eu tinha um sonho de fazer a diferença

na vida de muitas pessoas. Eu queria plantar a semente. Mudar o mundo.

 Você se sente realizada no que faz?

 Atualmente não. Sou totalmente frustrada, porque o sistema transformou

professor em um fabricante de massa. Hoje, a gente não dá mais aula. A gente

constrói massas falidas. A gente faz com que o aluno acredite que ele aprendeu,

quando não aprendeu. A gente fabrica massa de manipulação, a gente faz com que

o aluno fique cada vez mais "bitolado" dentro de um mundo que não existe pra que

os governantes continuem no poder, e os filhos deles, os netos deles e todos os

outros parentes.

 Você gosta do local de trabalha?

 Eu gosto do local. O que eu não gosto é de como ele é conduzido.

 Mas quanto ao entorno?

 O  entorno  às  vezes  realmente  dá  medo,  mas  eu  nunca  tive  receio  de

trabalhar em comunidades, favelas, eu acho que às vezes você está mais seguro

nesses locais do que em outros, se você souber ter um contato e conseguir angariar

a confiança das pessoas que estão ali.  Eu tenho mais medo de quando vem a

polícia, do que quando estamos sozinhos aqui.

 Na  sua  visão,  quais  os  principais  dificuldades  do  profissional  da

educação enfrenta na escola dentro de comunidade carente?

 Desde o “cara” que não tem condições nenhuma - está aqui só para comer -

até a desestrutura no sistema, pois deveria ter uma outra política de educação para

uma escola dentro de comunidade. Eles tratam como se fosse uma brincadeira, eles
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não  valorizam,  pegam uma  apostila  e  'tacam"  em cima  da  cabeça  do  "cara"  e

querem que ele faça uma prova igual à do outro que tem todo um acesso. Aqui, as

crianças até tem acesso à internet, mas não sabem mexer nela. Elas até têm acesso

à televisão, mas são tratadas como máquinas de produção. Elas escutam mas não

conseguem reproduzir, a gente percebe isso quando pergunta o que ela acabou de

ler e ela não sabe. Eu vi  esses dias um exemplo bem claro disso. Um professor

estava com outros dois  professores em nossa sala,  quando chegou um aluno e

disse:

- Posso mexer no celular?

Daí, um dos professores respondeu:

- O que os olhos não vêem o coração não sente.

 Aí eu perguntei para o aluno:

- O que ele acabou de falar?

 E  o  aluno  não  sabia  responder,  não  sabia  interpretar  essa  frase.  Não

conseguiu entender que o que o professor estava querendo dizer é que desde que

não  fosse  na  frente  deles,  ele  poderia  usar  o  celular.  Eles  não  conseguiram

interpretar isso. 

Eu acredito  que a  fome,  à  carência  de  dinheiro,  monetária,  educacional,

cultural, a violência, tudo isso atrapalha a aprendizagem. Tudo interfere diretamente

no nosso trabalho.

 A educação que está sendo ministrada nas escolas em favelas tem

surtido efeito na vida dos alunos e no entorno?

 Não. A educação que é feita nessas escolas, que deveriam ser escolas

diferentes, chamadas de Escola do Amanhã, é uma educação igual à da outra. É

uma educação de números. O objetivo dos “caras” é só número. É IDEB, é Prova

Brasil. Eles não têm preocupação nenhuma com os alunos.

 Eles maquiam estes números?

 Com certeza. Fato! 

 Você pode citar um exemplo de como isso é feito? De que forma eles

obrigam vocês a fazerem isso?
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 Através da história de que, se a nota média do aluno não for acima de um

determinado  valor,  a  escola  não  ganha  o  décimo  quarto  salário.  O  que  acaba

acontecendo sempre,  porque uma escola  dentro  de  uma comunidade nunca vai

conseguir atingir sua meta. Por mais que você venha a maquiar os números, não vai

conseguir manobrar algumas questões, como por exemplo o fato de que em dias de

operação policial nunca haverá um quantitativo de 80% dos alunos na escola, ainda

que haja prova. Como o "cara" vai sair de casa, com bandido armado na porta da

casa dele pra fazer prova? Tem como!? Então, por mais que você queira maquiar,

chega uma hora que não tem como. O chateia é que essa meritocracia idiota da

prefeitura acaba fazendo com que você maquie os números. O professorado anda

muito dividido entre uma parte que faz isso, uma parte que finge que faz e outra

parte que não faz e assume que não faz. Mas eu acho que os líderes das escolas é

que estão mais envolvidos nessa maquiagem.

 Para você o que seria necessário para que esta educação alcançar

seus objetivos aos quais se propõe?

 Reestruturação das escolas das comunidades. Eu acho que teríamos que

priorizar  o  aluno,  trabalhar  o  protagonismo  dele,  colocá-lo  para  pensar,  para

entender que existe muito mais das coisas do que a droga, do que o bandido, do

que o roubo, do que o consumo pelo consumo. Teríamos que mostrar a ele que

existe horizonte, e eles podem mudar o seu próprio futuro, mas não pegando na

arma e indo virar "aviãozinho" do tráfico. Ele pode mudar o futuro dele de uma outra

forma, ele pode mudar o futuro de sua própria comunidade. Ele pode até nem sair

da comunidade, mas melhorar o entorno, ou pode simplesmente sair e ir para um

lugar  melhor.  Contudo,  para  que  isso  aconteça,  precisaríamos  trabalhar  o

protagonismo do aluno, teríamos que trabalhar a cabeça do aluno. Ele precisaria

deixar de ser massa de manipulação e passar a ser um ser pensante. Só que a

escola  hoje  não  faz  isso.  Ela  não  quer  seres  pensantes.  Ela  quer  massa  de

manipulação. Essa é a melhor forma de escravizar o povo através da educação e da

religião. Você quer escravizar o povo de forma barata e rápida, mexe na educação e

na religião. É fácil, é prático!

53



ENTREVISTA 4

Qual a sua função e a quanto tempo você trabalha na prefeitura?

 5 anos, professor.

 Qual era o seu objetivo ao escolher esta carreira?

 Na verdade não fui eu quem escolheu a carreira, ela foi quem me escolheu.

Todas as circunstâncias da minha vida foram me levando para trabalhar na área na

qual dou aulas. Eu tinha o intuito de fazer história, mas acabei caindo na área que

dou aula.

 Você se sente realizado no que faz?

 Em alguns momentos sim.

 Você gosta do local onde trabalha?

 Não. Pela violência.

 Na sua visão, quais as principais dificuldades enfrentadas por pessoas

que trabalham em escolas dentro de comunidades carentes?

 Acho que é a violência, pois ela transcende os muros da escola. A cultura

do aluno traz para dentro da escola também é uma dificuldade. Aqui, ele não tem um

desenvolvimento legal. Esse para mim é o principal desafio de um professor em uma

área carente, a cultura do aluno.

 Você  acredita  que  a  educação  ministrada  nas  escolas  dentro  de

comunidades tem tido um efeito significativo na vida dos alunos e no entorno?

 Não. Eu acho que a escola de comunidade carente, como a própria palavra

diz, elas são carentes de tudo. Carência de um apoio pedagógico mais eficaz, com

psicólogo,  assistente  social.  Do  jeito  que  estão  são  escolas  para  mudança  de

nenhuma, são para continuar do jeito que está, e caso seja possível, até piorar a

vida dessas crianças.
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 Pra você o que seria necessário para que essa educação alcançar seus

objetivos aos quais se propõe? 

Investimento, pessoas capacitadas na direção, na Secretaria de Educação.

Porque o professor está extremamente capacitado. O que precisa no Brasil para se

ter uma revolução na educação ou em qualquer área, são pessoas capacitadas. Na

direção e Secretaria de Educação não têm pessoas capacitadas. Não são gestores.

Precisa também de uma mudança de política pública, choque de ordem. Gestores

de verdade, não essa brincadeira que é. Na verdade isso é um circo. Secretaria de

Educação é um circo, daí você vai nas escolas e as direções são piores ainda. São

diretores que não possuem curso de gestão, não são gestores, não são liderança

dentro da escola. Esse é o grande erro da escola brasileira.
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ENTREVISTA 5

Qual a sua função e há quanto tempo trabalha na prefeitura?

 Agente educador. Vou fazer um ano na Prefeitura do Rio.

 Qual era o seu objetivo ao escolher esta carreira?

 Na verdade foi a questão da segurança, da estabilidade.

 Você se sente realizado no que faz?

 Não. Eu vejo e a classe não é valorizada.

 Você gosta do local onde trabalha?

 Olha, das pessoas em si eu não tenho o que reclamar, mas o local onde a

escola está situada é um pouco ruim.

 Na sua visão, quais as principais dificuldades enfrentadas por quem

trabalha em escolas dentro de comunidades?

 A escola foi projetada com base no fato de que as crianças já vem com

base de casa, só que em muitos casos não é isso que acontece. Muitos não tem

referências de pai,  mãe, de autoridade,  então,  eles tem dificuldade em aceitar a

autoridade.

 Você  acredita  que  a  educação  está  sendo  ministradas  dentro  das

escolas de comunidades têm surtido efeito na vida das crianças e no entorno?

 Eu acho que muito pouco. Porque ela não inclui as crianças. Deveria se

pensar em formas de incluir a comunidade, incluir as crianças, prepará-los para a

vida. Porque a gente vê é que se aumenta mais o abismo. Ele não tem educação de

qualidade. Não pela questão dos Professores, mas pelos métodos que são usados.

 Para você o que seria necessário para que esta educação alcançar os

objetivos aos quais se propõe?
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 Eu acho que teria que se pensar em uma outra forma de trabalhar nessas

áreas de comunidade, incluindo a família, buscando apoio no esporte, música, arte,

coisas que tirassem o foco deles da criminalidade e mostrasse um outro mundo.
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ENTREVISTA 6

Qual a sua função e a quanto tempo você trabalha na prefeitura do Rio?

 Professor e trabalho cerca de 16 anos na prefeitura

 Qual era o seu objetivo ao escolher é esta carreira?

 Eu queria ser professor, já era o meu objetivo. Era uma realização pessoal,

eu não me via trabalhando em outra coisa.

 Você se sente realizado no que faz?

 Sim. Poderia ser mais se fosse uma outra estrutura, mas eu me sinto sim.

 Você gosta do local onde trabalha?

 Não. Porque não tem condições, estrutura péssima. O prédio não é propício

a educação. Falta de recursos humanos, pessoas qualificadas, liderança, não tem

condições nenhuma.

 Na sua visão Quais os principais dificuldades enfrentadas por quem

trabalha em escolas dentro de comunidades carentes?

 A violência, a falta de visão dos próprios alunos, a perspectiva de futuro

deles é diferente da nossa. Eles não pensam em melhorar. Parece que eles pensam

em  perpetuar  a  situação  deles  de  pobreza,  de  violência.  Eu  não  vejo  neles

perspectiva de mudança, mudança de vida, mudança de qualidade de vida. Parece

que eles querem continuar do jeito que estão, pelo menos a maioria.

 Você  acha  que  a  escola  tem condições  de  desenhar  um papel  de

mudança para os alunos?

 Não! Justamente por falta de preparo das pessoas que estão na liderança,

nas  chefias.  Porque  quem  elabora  esses  métodos,  Escola  do  Amanhã,  ginásio

carioca, será que eles vão nas comunidades? Será que eles ficam um tempo lá

vendo como as coisas são? Não vão! Eles preparam tudo do gabinete e mandam

para que todos sigam as suas determinações, mas não é assim que funciona.
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 Para você o que seria necessário para que esta educação alcance os

objetivos aos quais se propõe?

 Eu acho que teria que mudar principalmente a maneira como o governo

encara  a  educação.  Pois  ela,  é  para  eles  apenas  estatística,  é  resultado,  e  o

resultado  pode  ser  maquiado.  Enquanto  o  resultado  for  maquiado-  aprovação

automática, essa forçação de barra para que o aluno seja aprovado mesmo sem

saber- não vai atingir objetivo algum. A aprovação automática não é mais como era

antigamente, mas os professores continuam tendo uma cota máxima de reprovação,

quer dizer, mesmo aquele que não merecia ser aprovado, será aprovado. E qual

objetivo você vai atingir com isso? Quer dizer, o objetivo da escola é preparar o

cidadão  para  o  mercado  de  trabalho,  mas  como  você  vai  fazer  isso  se  está

mandando-o de qualquer  jeito,  despreparado? Ele  sai  despreparado!  Então,  não

está atingindo o objetivo. 
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8 ANEXOS

 ANEXO A  — Cópia  de  Ata  de  unidade  escolar  pertencente  ao  projeto

Escolas do Amanhã.
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