
1 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA  

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGEM RÁPIDA JUNTO À VIA LITORÂNEA: 

OS IMPACTOS DA AVENIDA BRASIL NO COTIDIANO DA  

ESCOLA MUNICIPAL BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2020 



 
 

 
 

GABRIEL GUIMARÃES VASCONCELOS DE SOUSA  

 

 

 

 

VIAGEM RÁPIDA JUNTO À VIA LITORÂNEA: 

OS IMPACTOS DA AVENIDA BRASIL NO COTIDIANO DA  

ESCOLA MUNICIPAL BAHIA 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de licenciado em 

Ciências Sociais. 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Felipe Berocan Veiga 

 

 

 

 

 

Niterói  

2020 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GABRIEL GUIMARÃES VASCONCELOS DE SOUSA  

 

 

 

 

VIAGEM RÁPIDA JUNTO À VIA LITORÂNEA: 

OS IMPACTOS DA AVENIDA BRASIL NO COTIDIANO DA  

ESCOLA MUNICIPAL BAHIA 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de licenciado em 

Ciências Sociais. 

 

Aprovada em ______ de_____________de 2020 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Berocan Veiga (UFF) – Orientador 

 

_________________________________________ 

Prof. Ms. Jorge Pinto Medeiros Neto (UFF)  

 

_________________________________________ 

Profª. Drª. Maíra Machado-Martins (PUC-Rio) 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, em primeiro lugar, ao meu pai e minha mãe, por permitirem que eu 

seguisse o meu caminho e construísse o primeiro passo de minha história profissional.  

Ao meu pai, Sebastião, que sempre me motivou a ser o melhor naquilo que faço, 

pela estabilidade e por me mostrar que, independente das diferenças, o que deve 

prevalecer é o sentimento bom que nutrimos pelas pessoas.  

À minha mãe, Rozane, por sempre me ensinar que devo seguir meu coração, por 

me incentivar nas leituras e me ensinar que a vida vai muito além dos nossos privilégios.  

Ao meu namorado, Luiz, pela força de todos os dias, companheirismo, correções 

de texto, dicas de português e por ser um exemplo daquilo que quero me tornar 

academicamente. Além disso, agradeço pelo amor e por me ensinar a ser mais paciente 

diante das adversidades da vida.  

Ao meu orientador, Professor Dr. Felipe Berocan Veiga, por me demonstrar o 

caminho e confiar no meu trabalho. Agradeço pela motivação que me deu em meio a um 

período tão conturbado de pandemia e pela chance de trabalhar, efetivamente, com a 

Antropologia Urbana.  

Aos professores da Escola Municipal Bahia, Gilson Aguiar, Thiago Martins e 

Valdecir de Andrade Amorim, pelo tempo concedido em entrevistas tão valiosas e pelas 

informações sobre a Escola Municipal Bahia.  

Aos meus amigos, pelos momentos tão importantes de descompressão que me 

permitiram uma escrita mais fluida.  

À Universidade Federal Fluminense, por me tornar uma pessoa mais humana, por 

me oferecer a possibilidade de crescer profissionalmente, pela chance de amadurecimento 

e pelas histórias que, certamente, ficarão para sempre em minha vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode, c'est le chemin, une fois qu'on l'a parcouru. 

(O método é o caminho depois de tê-lo percorrido)  

Marcel Granet 

 

 

Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem 

e que amanhã recomeçarei a aprender. 

Todos os dias desfaleço e desfaço-me em cinza efêmera: 

todos os dias reconstruo minhas edificações, em sonho eternas. 

Cecília Meireles 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Inicialmente conhecida como Variante Rio-Petrópolis, cujos objetivos de elaboração 

estavam relacionados ao processo de modernização varguista e integração do Distrito 

Federal à São Paulo e Petrópolis, a construção da Avenida Brasil, como é comumente 

conhecida, no século XX, representou um marco para a cidade do Rio de Janeiro, gerando 

significativas alterações nas dinâmicas urbanas que mantém-se até os dias correntes. Com 

o objetivo de compreender as modificações provocadas pela via na vida cotidiana da 

cidade, o presente trabalho monográfico versará sobre a Escola Municipal Bahia, em 

Bonsucesso, buscando alcançar os impactos - positivos e negativos - que permeiam o 

cotidiano escolar, provocados - direta ou indiretamente - pela proximidade com a via.  

Palavras-chave: Avenida Brasil. Escola Pública. Transformações urbanas. 

Modernização. Rio de Janeiro. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Initially known as Variante Rio-Petrópolis, whose objectives were related to the process 

of Vargas modernization and integration of the Federal District with São Paulo and 

Petrópolis, the construction of Avenida Brasil, as it is commonly known, in the 20th 

century, represented a milestone for the city of Rio de Janeiro, generating significant 

changes in urban dynamics that remain until today. In order to understand the changes 

caused by the way in the daily life of the city, this monographic work will deal with the 

Escola Municipal Bahia, in Bonsucesso, seeking to achieve the impacts - positive and 

negative - that permeate the school routine, caused - directly or indirectly – by the 

proximity to the road. 

Keywords: Avenida Brasil. Public school. Urban transformations. Modernization. Rio de 

Janeiro. 
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Introdução  

Certa vez, Fernando Pessoa, em seu Livro do Desassossego (2019, p. 138), trouxe-

nos a ideia de que é impossível amar ao outro: “Amamos, tão somente, a ideia que 

fazemos de alguém. É a um conceito nosso – em suma, é a nós mesmos – que amamos.” 

Com esta afirmação, que nos traz a ideia fundamental de que o mundo externo é sempre 

uma projeção do nosso mundo interno, pretendo iniciar este trabalho ao me colocar, em 

primeiro lugar, como agente, com sensações e sentimentos em campo. Nossas teorias e 

conceitos são espelhos de nós mesmos, reflexos da forma como nos permitimos ser 

afetados (FAVRET-SAADA. 2005). 

Em 2019, iniciei em um programa de estágio curricular na Fundação Oswaldo 

Cruz, no Rio de Janeiro. Haja vista a localização da Fiocruz, comecei a sentir, 

diretamente, os impactos da Avenida Brasil no meu dia. Precisei repensar meus trajetos, 

organizar meus horários para evitar períodos de alto fluxo de veículos, de ônibus cheios 

e de muito calor. Em dias de verão, quando havia a possibilidade de chuva torrencial, o 

expediente no departamento que eu atuava precisava terminar mais cedo, pois, caso 

contrário, as pessoas não conseguiriam voltar para suas casas. Para aqueles que iam ao 

trabalho de carro, ao sair em meio a chuva, era necessário cruzar da pista central para a 

pista lateral por cima dos canteiros da Avenida Brasil, de modo a evitar os bolsões de 

água. Me vi em meio a todos estes percalços e, por isso, decidi tornar isto meu objeto de 

estudos. Em outras palavras, transformei minha ansiedade e desconforto, a partir do uso 

frequente da via, em um desejo de compreensão das dinâmicas urbanas, mobilidade e 

deslocamentos.  

Compondo uma significativa parte do cenário rodoviário e urbano do Rio de 

Janeiro, a Avenida Brasil, concluída em 1954, possui longa história e sua construção foi 

responsável por grandes alterações nas dinâmicas e paisagens urbanas da cidade. O 

processo que culminou na sua abertura se relacionou a dois principais movimentos que 

vinham ocorrendo no país. Em primeiro lugar, destaco o rodoviarismo, ou seja, política 

empreendida que visa tornar o automóvel modelador e predominante nos espaços 

urbanos, alterando significativamente as temporalidades urbanas (LEPETIT e PUMAIN, 

1993), e por outro lado, cito o surgimento dos planos urbanos, momento que possibilitou 

transformar a cidade em objeto de estudo de especialistas em arquitetura e urbanismo. É 

neste período que importantes planos urbanos (que transformaram o tecido urbano), tais 

como o Plano Catramby (1926) e Plano Agache (1930), surgem.  
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As mudanças e transformações que ocorriam no período anterior à construção da 

avenida inscrevem-se em um cenário mundial de ascensão do automóvel. É a partir deste 

panorama que uma série de modificações passam a ser empreendidas nas cidades, 

sobretudo após a popularização do Ford T1 nos Estados Unidos, com o objetivo de 

comportar o crescente fluxo de veículos. As ruas e estradas foram repensadas, alongadas 

e reestruturadas e, para que isso se tornasse possível, foi necessário, principalmente, 

observar a cidade e entendê-la de uma perspectiva diferente.  

 Na medida em que o sistema viário passa a ser pensado e reorganizado a partir 

da chegada do automóvel, ele também se torna hierarquizado entre rua, estrada e auto-

estrada. Ao atribuir nomenclaturas específicas e classificações para cada sistema de 

pavimentação, os responsáveis pela elaboração dos planos urbanos alcançavam, desta 

forma, um melhor aproveitamento do espaço, oferecendo melhores propostas de 

dinâmicas de deslocamentos e organização urbana. É neste cenário que surge, também, a 

noção de avenida: grande via urbana, majoritariamente arborizada e com largura 

padronizada. Em suma, é possível notar que, início do século XX, os protagonistas dos 

planos urbanos se tornam os próprios veículos com tudo o que emblematizam de rapidez 

e mobilidade (LE CORBUSIER, 1946), modificando de forma definitiva a rede urbana.  

No Brasil, especialmente no que se refere ao antigo distrito federal, o impacto 

causado pelo automóvel é percebido a partir da construção de nosso objeto de estudo, a 

Avenida Brasil (1939-54), e da Avenida Presidente Vargas (1941-44). Ambas se 

inscrevem no período de “ciclo estético” do Rio de Janeiro e de modernização do Estado 

Novo (1937-1945), com a diferença de que a primeira possuía, como objetivo principal, 

a função de ser uma via de passagem e escoamento, permitindo uma melhor integração e 

rapidez no deslocamento na cidade. A segunda, por sua vez, era resultado de um projeto 

autoritário, tendo como finalidade servir de vitrine do período Varguista (TORRES, P. 

H.C. 2018). Na perspectiva modernista, estes projetos que foram colocados em prática 

representaram uma tentativa de conquistar uma melhor eficácia nas dinâmicas urbanas, 

 
1 O modelo Ford T é o carro que simboliza o nascimento da era do automóvel. Ele ganhou rapidamente a 

fama de produto seguro, simples, confiável e barato, dando início à revolução que colocou o mundo sobre 

o rodoviarismo. Com mecânica simples, robusto e fácil de manter, este modelo tornou-se rapidamente 

popular.   
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relacionando-se ao que Choay (1967), por fim, identifica como o surgimento do 

urbanismo progressista.  

É neste contexto e cenário histórico que a morfologia urbana da cidade do Rio de 

Janeiro foi permanentemente alterada. Na medida em que a construção da Avenida Brasil 

não adentrou uma área densa ou habitada, novos modos de ocupação e uso da cidade 

Fonte: Acervo Casa de Oswaldo Cruz.  

Fonte: Acervo Casa de Oswaldo Cruz 

Figura 2: Vista do Castelo de Manguinhos 

Figura 1: Abertura da Avenida Brasil no terreno do Instituto Oswaldo Cruz. 1941 
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surgiram. Destaco, como principais modificações, a apreciação da velocidade das 

circulações nas redes urbanas, introduzindo uma nova temporalidade (DUPUY, 1991), e 

o processo de criação do “subúrbio do automóvel” (TORRES, P. H.C. 2018).  

Além disso, embora seu projeto de ocupação tenha pretendido, tal como nos 

coloca Maíra Machado-Martins (2011) a partir de seu extenso estudo sobre ocupações 

informais ao longo da Avenida,  

descongestionar as antigas vias que ligavam a cidade do Rio de Janeiro 

a São Paulo e a Petrópolis (localizada ao norte da capital, no estado federal de 

Rio de Janeiro), e a seguir integrar os terrenos localizados em suas periferias ao 

tecido urbano, a partir da ocupação industrial. Assim, decidiu-se que o terreno 

ao redor da rodovia acomodaria atividades textuais, depósitos, garagens. 

Na realidade, por representar uma alternativa de moradia para a classe operária e 

trabalhadores, a via teve, por consequência, uma grande ocupação de moradias informais. 

Ou seja, a primeira forma de ocupação da via foi conformada através da presença de 

indústrias e depósitos, iniciando-se na região mais próxima do Centro da Cidade. No 

entanto, por adentrar um terreno ainda não ocupado e com fácil acesso a regiões de 

comércio e trabalho, a extensão da via tornou-se, em um segundo momento, uma 

alternativa para as classes supracitadas. Neste sentido, a Avenida Brasil acabou por 

tornar-se, o lugar de mais rápida expansão de favelas da cidade (FISCHER, 2008).  

Antes de sua construção, grande parte do terreno litorâneo da Avenida era 

composto por manguezais. Por esse motivo, a área fora modificada através da tecnologia 

de construção de aterros. No período de inauguração a via, o slogan utilizado pelo 

governo permite-nos destacar duas principais ideias, sendo ele:  

“A AVENIDA BRASIL proporciona ao viajante, não só o conforto de moderna 

estrada de rodagem como também todas as sensações agradáveis de viagem 

rápida, junto da faixa marítima. Contrastando com a grande velocidade dos 

veículos que percorrem essa avenida, vêm-se, dando vida à paisagem, vagarosos 

barcos à vela ou a remo, característicos da atividade dessa região, onde o mar 

acolhe, para o trabalho e para o divertimento, densa população do Distrito 

Federal” (Álbum da Avenida Brasil, 1945) 

 

A primeira ideia relaciona-se ao uso do termo “rápida”, representando a 

modificação da temporalidade urbana; a segunda expressão, por sua vez, “junto da faixa 

marítima”, refere-se a estética urbana. Atualmente, com o crescente fluxo de veículos e 

com a ocupação em quase todo o perímetro da via, nenhum dos termos se torna 

representativo dela.  
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Delimitando o objeto: A Escola Municipal Bahia  

Com o objetivo de melhor compreender os impactos da Avenida Brasil no 

cotidiano da cidade e de que formas ela altera as dinâmicas urbanas até os dias correntes, 

este trabalho utilizará uma escola localizada à sua margem para fundamentar a pesquisa. 

Nosso outro objeto de estudo, portanto, é a Escola Municipal Bahia, localizada 

exatamente à beira da Avenida Brasil. Esta escola possui seu acesso pela Avenida 

Guilherme Maxwell e, segundo dados da Prefeitura, sua inauguração data do dia 12 de 

março de 1936. Ou seja, é uma instituição anterior à construção da avenida que hoje, 

supõe-se, compõe parte significativa do cotidiano da escola.  

Um dado importante descoberto através das entrevistas realizadas e 

posteriormente confirmada, envolve a poetisa, escritora, jornalista e professora Cecília 

Meireles, que desempenhou o cargo de diretora nesta instituição até o ano que se 

aposentou. A partir da pesquisa publicada por Ana Chystina Mignot (2010), Fernanda 

Aparecida de Mello el al. (2015) relatam que: 

Cecília trabalhou desde 1919, em diversas instituições de ensino, tais como: 

Escola Pública Deodoro, Jardim de Infância Campos Salles, Escola Medeiros e 

Albuquerque e na Escola Bahia, na qual exerceu o cargo de diretora até se 

aposentar em 1951. Além de trabalhar como professora no primário, também 

lecionou Literatura Luso-Brasileira na Faculdade de Letras da Universidade do 

Distrito Federal e na Universidade do Texas. Também foi responsável pela 

cadeira de Literatura e Cultura Brasileira, nas décadas de 1930 a 1940. 

A escola, desta maneira, demonstra-nos um lado pouco analisado sobre a vida de Cecília 

Meireles e apresenta-nos um ponto relevante que justifica, através de outros caminhos, a 

importância dessa instituição.  

Para além disso, a escola fez parte do plano de edificações promovido por Anísio 

Teixeira. Este plano tinha como objetivo modernizar a educação, envolvendo desde a 

arquitetura dos prédios (geométrica, composta por grandes blocos de concreto 

sobrepostos) até a disposição das salas, de forma a padronizar todas as escolas presentes 

no plano. Neste caso, a Escola Municipal Bahia é uma escola tipo Platoon, composta por 

12 salas, onde o espaço  

É amplo, funcional, contendo, além das salas de aula e da administração, 

gabinete dentário, oficina para trabalhos manuais, amplo auditório e refeitório, 

distribuídos em dois andares, com capacidade para mil alunos. (Site de Escolas 

Tombada da Prefeitura. Acesso em 29/07/2020) 
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Por se tratar de prédio histórico e com o objetivo de preservar a estrutura, a escola 

foi tombada como patrimônio em 21 de junho de 1990. Isto é, a história da escola 

relaciona-se diretamente com a história da Avenida Brasil. Ambas as construções foram 

resultado de planos de modernização urbana: a via representando a modernização nos 

deslocamentos e dinâmicas na metrópole, e a escola, por sua vez, significando a 

modernização na educação. Segundo Choay (1967), a arquitetura e o urbanismo 

progressista, marcados pelo modernismo e pelas formas geométricas do cubismo, 

privilegiaram a eficácia em seus projetos. Portanto, percebe-se, neste contexto, que tanto 

a Avenida como a Escola partilham uma concepção similar, resultado de uma forma de 

pensar típica do século XX.   

A escola se insere em uma localidade limítrofe, exatamente entre o Complexo da 

Maré o início do Bairro de Bonsucesso. A 500 metros da escola, como posteriormente 

abordaremos neste trabalho, a paisagem urbana sofre uma mudança abrupta. Isto é, é 

notória a diferença de infraestrutura e equipamentos urbanos em um espaço relativamente 

pequeno. Este contraste, por sua vez, caracteriza a cidade do Rio de Janeiro e se estende 

por todo o território.  

O corpo discente da escola é formado majoritariamente por moradores dos 

arredores, sobretudo do Complexo da Maré. Por outro lado, o corpo docente é 

Figura 3: Escola Municipal Bahia tipo platoon 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Secretaria Municipal de 

Educação – Escolas tombadas 

http://www0.rio.rj.gov.br/sme/crep/escolas/escolas_tombadas/em_bahia.htm 

http://www0.rio.rj.gov.br/sme/crep/escolas/escolas_tombadas/em_bahia.htm
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relativamente variado, uma vez que a escola possui fácil acesso de outras regiões da 

cidade. Por este motivo, tal como mencionado pelo professor Thiago Martins em 

entrevista que analisaremos no próximo capítulo, há na escola grande quantidade de 

docentes oriundos de Niterói, município vizinho ao Rio de Janeiro e que compõe a região 

metropolitana da cidade.  

 

Metodologia, caminhos e acasos felizes na pesquisa 

Em primeiro lugar, destaco que esta pesquisa se insere em um cenário atípico de 

realização e concepção, visto que foi elaborada e pensada durante o período de Pandemia 

do novo Coronavírus em 2020. Este dado marcou fortemente a pesquisa, uma vez que 

limitou alguns caminhos, mas também possibilitou novas abordagens e exigiu de mim 

certa criatividade para que a ideia se concretizasse efetivamente.  

Meu interesse por temas relacionados à cidade é antigo. Desde que entrei na 

graduação, sempre experimentei uma afeição pela antropologia urbana e leituras 

pertinentes à área, interesse este que se intensificou quando cursei a disciplina de 

Antropologia Urbana na Universidade Federal Fluminense, momento em que conheci 

meu atual orientador, Prof. Dr. Felipe Berocan Veiga. 

Os caminhos que a vida nos oferece são sempre variados e surpreendentes: mesmo 

o meu interesse pela Antropologia Urbana estando claro para mim, não optei por realizar 

um trabalho monográfico nesta área logo de início. Comecei minha jornada de escrita 

com um projeto que falava diretamente sobre educação, uma vez que minha universidade 

exige, para obtenção do título de licenciado, um trabalho de conclusão de curso que verse 

sobre a Escola Básica.  

Ao experimentar uma insatisfação com o tema e um bloqueio criativo para a 

escrita, resolvi procurar aquele que me despertou outrora um interesse ainda maior pela 

Antropologia Urbana através de um e-mail com perguntas sobre leituras da área que eu 

pudesse relacionar com o projeto que eu já havia iniciado. É neste momento que uma 

série de acasos felizes começaram a ocorrer, marcando assim o início de minha trajetória 

na área supracitada.  

 Apresentei minha insatisfação para este professor que havia buscado (hoje meu 

atual orientador) com o projeto sobre escola Básica que vinha realizando, e ele me 

apresentou novas possibilidades e formas distintas de relacionar a escola com 

Antropologia Urbana, marcando o primeiro acaso feliz da pesquisa. Decidi, desta forma, 
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abandonar meu antigo projeto e iniciar, do zero, um novo com o Prof. Dr. Felipe Berocan 

Veiga, em meio a pandemia.  

Em virtude de ser estagiário na Fundação Oswaldo Cruz, localizada à margem da 

Avenida Brasil, comecei a perceber esta via de uma forma diferente. Ampliei meu olhar 

sobre ela, aprofundei algumas noções sobre suas dinâmicas e notei, portanto, que esta via 

alterava significativamente as dinâmicas da cidade. Neste cenário, ao conversar com meu 

novo orientador, percebemos que havia uma interessante possibilidade de investigação da 

via a partir das escolas localizadas à sua margem. Fizemos um levantamento das 

instituições de ensino em toda a extensão da via, mas resolvemos que seria mais 

interessante aprofundar a investigação sobre a Escola Municipal Bahia, uma vez que um 

dos meus interlocutores, Thiago Martins, era ex-professor da escola e ex-orientando de 

meu orientador. Este segundo acaso feliz foi de suma importância, pois foi efetivamente 

o que me permitiu realizar a pesquisa e entrar, de alguma maneira, no cotidiano da escola. 

Com o objetivo a investigar os diferentes impactos da Avenida Brasil no Cotidiano 

da Escola, realizei uma série de entrevistas com professores e ex-professores desta escola, 

à luz de pesquisas já realizadas na área de antropologia sobre instituições de ensino em 

contexto metropolitano, tal como “Brás de Pina: o olhar dos estudantes  do colégio 

Estadual Scudese sobre o bairro” (SILVA, S. S. 2018), “Uma escola em contexto 

metropolitano: o colégio Aurelino Leal e o cotidiano de suas relações sociais” (SILVA, 

A. S. 2015) e ”De roupa branca às sextas feiras: reflexões sobre a prática docente, diálogo 

e afetividade” (IENDRICK, D. C. 2019).  

Seguindo o método de diálogo livre, conferindo aos entrevistados certa liberdade 

para que apontassem suas perspectivas sobre as questões relevantes à pesquisa. Através 

disso, foi possível perceber que existem efeitos diretos e indiretos no cotidiano da escola, 

que variam desde o calor exacerbado nas salas até a possibilidade de percebermos a escola 

como limite simbólico entre favela e bairro.  

Este trabalho será subdivido em três capítulos principais, sendo eles: “O diretor 

revoltado: a questão dos deslocamentos no entorno da escola”, onde abordaremos 

questões relativas ao deslocamento e mobilidade urbanas; “O Ponto de Encontro: 

representações sobre dentro e fora da Maré” cujo principal tópico versará sobre limites 

simbólicos do espaço em que a escola se insere; e, por último, “A Ilha de Calor: 

criatividade e estratégia para driblar a temperatura”, destacando problemas comuns à 

escolas públicas no que tangem à infraestrutura e conforto. Cada um destes capítulos 

representa uma entrevista com um professor da Escola Municipal Bahia, assim como o 
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principal tópico levantado durante a conversa. As expressões que dão nome aos capítulos 

foram retiradas diretamente das entrevistas.  

Ao seguir com os diálogos, foi interessante perceber que as histórias dos 

entrevistados, embora se cruzassem em alguns aspectos, diferiam em outros exatamente 

por conta da posição de cada um no campo. O primeiro entrevistado, Thiago Martins, é 

morador da Penha e ex-professor de história da Escola. O Segundo, Gilson Aguiar, além 

de atual professor de matemática e física, é ex-aluno. O terceiro, Valdecir de Andrade 

Amorim, é atual professor de geografia e ex-aluno da Escola. Para além disso, é curioso 

ressaltar que, nas três entrevistas, cada entrevistado optou por uma forma de se 

comunicar. Thiago preferiu enviar áudios, Gilson optou pela escrita e Valdecir escolheu 

a conversa por vídeo.  

Para além das entrevistas realizadas, este trabalho contará com extensa utilização 

de mapas, desenhos e fotografias, de modo a facilitar ao leitor o que se pretende informar, 

tal como circunscrever a Escola Municipal Bahia na sua região, compreendendo melhor 

seus limites e mudanças de paisagens urbanas de acordo com o espaço. A Fundação 

Oswaldo Cruz possui um extenso acervo digital de fotografias tiradas à época da 

construção da Avenida Brasil, demonstrando as alterações na paisagem urbana em que o 

Castelo Mourisco2, por exemplo, se localizava no período da construção da Avenida. 

Com relação aos desenhos3, estes serão empregados com a função de destacar os 

pontos mais importantes no quadro. Além disso, os desenhos “facilitam a leitura, 

traduzem com grande impacto as expressões sensíveis do urbano” (VOGEL; MELLO; 

MOLLICA. p. 38. 2017). Tornar-se-á possível, dessa maneira, inscrever a escola em um 

contexto cujos pontos de interesse serão sublinhados por meio de uma representação 

ilustrativa.  

Em suma, esta pesquisa foi desenvolvida majoritariamente através de: (i) 

entrevistas (de gênero variável) realizadas de forma online com professores da Escola 

Municipal Bahia; (ii) análises em matérias antigas na Hemeroteca Digital brasileira; (iii) 

 
2 Construído entre 1905 e 1918, o Castelo da Fiocruz é um símbolo da ciência e da saúde nacionais. O 

“Palácio das Ciências”, imaginado por Oswaldo Cruz para ser a sede da instituição que receberia seu nome, 

foi criado à imagem do Instituto Pasteur, de Paris, reunindo a produção de vacinas e remédios, a pesquisa 

científica e demais atividades ligadas à saúde pública. 
3 Para maior aprofundamento sobre o uso de desenhos em pesquisas etnográficas, ver o texto de Karina 

kuschnir, “A antropologia pelo desenho. Experiências visuais e etnográficas” (2016). 
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investigação a partir de mapas online (tais como Google Maps e mapa interativo 

“ImagineRio”); (iv) busca de fotografias antigas sobre o terreno da Avenida Brasil no 

arquivo permanente digital da Casa de Oswaldo Cruz (Base Arch); (v) elaboração de 

mapas desenhados com o intuito de facilitar a compreensão para o leitor final.  

Em termo simbólicos, esta pesquisa foi iniciada antes dela, de fato, existir. Afirmo 

isto pois os caminhos percorridos por mim não foram premeditados e, mesmo assim, me 

possibilitaram estar na área que gosto, escrevendo sobre um tema que julgo interessante, 

relevante e que desperta em mim a vontade de aprofundá-lo e investigá-lo cada vez mais.  
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Capítulo 1 - A Revolta do Diretor: a questão dos deslocamentos no entorno da 

escola 

A partir de entrevista realizada com três professores da escola, os caminhos para 

o entendimento da pergunta norteadora do trabalho foram surgindo. Conforme as 

conversas ocorreram, pude notar uma série de dinâmicas que permeiam o cenário da 

Escola Municipal Bahia em paralelo com a Avenida Brasil. As histórias, tanto da escola 

quanto da Avenida, estão estritamente ligadas. Em primeiro lugar, ambas as estruturas, 

em termos arquitetônicos e urbanísticos, se inscrevem em um período de modernismo: A 

escola, fruto de um projeto de edificações de Anísio Teixeira, com o objetivo de tornar a 

educação mais eficaz, e a Avenida, por outro lado, com o objetivo de tornar os 

deslocamentos pela cidade mais rápidos e eficientes. Isto é, ambas visam cumprir funções 

parecidas no que diz respeito a demonstrar desenvolvimento e progresso nas estruturas 

urbanas.  

De modo contrário aos pressupostos de concepção da Avenida Brasil - tal como 

demonstrar a possibilidade de rapidez nos deslocamentos - em termos atuais, ela se 

tornou, comumente, sinônimo do exato oposto: com o aumento do fluxo de veículos na 

cidade, trafegar por sua extensão significa atraso nos deslocamentos para chegar em cada 

destino. No entanto, mesmo com as adversidades de trânsito promovidas pela via, a 

Escola Municipal Bahia solidificou-se como um lugar de fácil acesso e, portanto, 

privilegiada. Por estar próxima à confluência da Linha Amarela, Linha Vermelha e Ponte 

Rio-Nitéroi, Thiago Martins, ex-professor de história da Escola e primeiro entrevistado, 

relatou sobre a diversidade de docentes atuando na escola: “Muitos professores são de 

Niterói e vão trabalhar na Escola Bahia pela facilidade do acesso, porque é só descer a 

ponte, pegar a Brasil e já está na escola!”. Acrescentou, também, que muitos professores 

são moradores da Ilha do Governador. Percebemos, portanto, que há, em virtude do ponto 

que a escola se encontra, uma variedade de docentes provenientes de diferentes bairros e 

cidades. Em outros termos, podemos indicar que a Escola é mais intercultural (PIRES e 

NEVES, 2018) que outras na medida em apresenta um corpo docente oriundo de 

diferentes referenciais sociais e históricos, possibilitando que seja apresentado aos 

estudantes diferentes perspectivas e visões de mundo.   

Em relação ao perfil discente, foi possível notar que este se diferencia do perfil 

docente. Enquanto o segundo é muito variado, o primeiro possuí um nível “local”, com 

pouca variabilidade. Thiago ressaltou que a maioria dos estudantes é moradora das 
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proximidades da escola, tal como Complexo da Maré (Morro do Timbáu, Vila do 

Pinheiro, Vila do João) e alguns poucos da Nova Holanda. Disse, ainda, não saber o 

porquê da pouca quantidade de estudantes da Nova Holanda, mas citou como 

possibilidades de resposta à distância e as disputas entre facções.  

Ao observar a figura 4, podemos observar a localização privilegiada da Escola, 

tal como mencionado pelos entrevistados: próxima à confluência da Linha Amarela, que 

liga a Barra da tijuca à Ilha do Fundão; e Linha vermelha, que liga a Baixada Fluminense 

à Zona Sul e Centro; próxima aos acessos da Ponte Rio-Niterói e Ilha do Governador; e, 

ainda, com relativa proximidade à estação de trem de Bonsucesso. Estes fatos, 

certamente, contribuem para alterar significativamente as dinâmicas de deslocamento no 

seu entorno.  

 

Figura 4: Mapa de animação da região onde se insere a Escola Municipal Bahia 

Fonte: desenho do autor, 2020. 

 

Mesmo a localização sendo um ponto positivo, chegar até a escola exige certa 

criatividade dos estudantes, professores e trabalhadores. O trânsito intenso no entorno, 
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principalmente em horários de pico, transforma a paisagem sonora em que a escola está 

inserida, gerando uma espécie de “turbulência” na área. Em vista disso, os frequentadores 

da escola precisam ser criativos em seus trajetos - os professores e funcionários, 

principalmente, já que se deslocam de lugares mais distantes. Thiago, ao narrar este 

assunto, disse: 

“Por exemplo, eu moro na penha, se eu fosse pegar a Avenida Brasil desde a 

Penha, não ia chegar nunca na escola! Precisava ir por dentro de Bonsucesso, 

pela Rua Uranos, pegar a Linha amarela e descer na Brasil mais na frente.” 

Desta maneira, há um ponto interessante para ser destacado. Mesmo se tratando 

de um lugar visto como tendo um acesso privilegiado, ainda sim exige aos seus 

frequentadores uma certa estratégia para lidar com as adversidades.  

Nas figuras 5 e 6, a seguir, destacamos a diferença de tempo de deslocamento 

entre trajetos iguais a partir de diferentes horários no dia. Na figura 5, o tempo de 

deslocamento ao meio-dia. Na figura 4, uma estimativa de tempo de deslocamento às 07h, 

horário em que as aulas no turno da Manhã se iniciam na Escola.  Para aqueles que se 

deslocam no sentido Centro, em qualquer uma das vias urbanas na cidade, encontrarão 

longos trechos de retenção por conta do alto fluxo de veículos. É válido ressaltar, ainda, 

que parte deste problema na cidade iniciou-se quando governos desenvolvimentistas 

optaram pelo modelo de organização rodoviarista em detrimento do transporte de massa 

sobre trilhos. Segundo Renato Gama-Rosa (p. 76, 2006),  

De fato, os políticos se serviram do rodoviarismo, principalmente a 

partir da presidência de Washington Luís (1926-1930), usando-o como força de 

suas campanhas eleitorais e propostas de governo. Este fenômeno perdurou até 

a década de 1960, passando por diferentes sistemas de governo, ideologias e 

partidos políticos, e nas três instâncias da administração pública. Durante o 

recorte temporal adotado (1906-1954), o Brasil passou, como se sabe, por 

diferentes governos, República Velha (1889-1930), Governo Provisório (1930-

1934), Governo Constitucional (1934-1937), Estado Novo (1937-1945) e o 

período de redemocratização (1945-1964).  

Entretanto, as mudanças na vida política, os diferentes governantes, 

como Washington Luís, Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra, e os prefeitos 

Antonio Prado Júnior, Henrique Dodsworth e Alim Pedro, para citar apenas os 

mais representativos, têm suas trajetórias pessoais ligadas à história do 

movimento automobilístico no Brasil. Foram ainda sócios e/ou diretores de 

associações, como o Automóvel Club do Brasil e o Club dos Bandeirantes. 
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Em outras palavras, Thiago destaca-nos uma importante capacidade de reinventar 

os deslocamentos e a coloca não somente como uma opção, mas como uma necessidade 

para conseguir chegar ao trabalho. A expressão “viagem rápida”, presente no slogan 

citado na introdução deste trabalho, não possui mais qualquer sentido atualmente. Na 

Fonte: Seleção do autor a partir do Google Maps, 2020. 

Figura 6: Tempo de deslocamento entre Penha e a Escola Municipal Bahia ao 12h33. 

Figura 5: Estimativa de deslocamento entre Penha e a Escola Municipal Bahia às 07h. 

Fonte: Seleção do autor a partir do Google Maps, 2020. 
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realidade, a Avenida Brasil tornou-se referência do oposto: Viagem lenta junto à via cujo 

litoral fora aterrado. 

Ainda no que tange as dinâmicas de deslocamento a partir de sua localização, por 

conta do trânsito, os atrasos na Escola são frequentes, principalmente depois que foram 

iniciadas as obras do corredor expresso da Avenida Brasil. Nesta perspectiva, com relação 

as obras, o principal objetivo do corredor expresso é desafogar o trânsito, permitindo que 

os ônibus circulem em faixas exclusivas. Percebe-se, ao transitar em toda a extensão da 

via, inúmeras placas e cartazes da prefeitura com os dizeres “o transtorno é temporário, 

mas o benefício é permanente!”. Parece-nos, entretanto, que é o oposto. Os barulhos e 

poeira, tanto das obras como do trânsito, alteram significativamente as dinâmicas da 

escola. Há salas em que o barulho é maior, portanto, prejudicam o aprendizado a 

interferem na prática dos professores. Por outro lado, a poeira e a poluição oferecem 

riscos à saúde dos estudantes, principalmente porque a escola não possui salas com ar 

refrigerado, necessitando, dessa forma, que a janela fique aberta durante todo o período 

de aula. Em suma, Thiago, com relação aos atrasos, resumiu: “O diretor fica revoltado!”. 

 

1.1 Relação de espaço-tempo na cidade 

A introdução da Avenida Brasil no tecido urbano do Rio de janeiro, significando 

uma nova tecnologia de circulação e transportes (GAMA-ROSA, 2005), alterou a 

percepção de distância entre dois pontos na cidade. A partir deste momento, o trajeto 

passa a ser medido a partir do tempo de deslocamento entre duas posições. Isto é, o trajeto 

mais curto entre dois pontos é aquele feito em menos tempo, não na menor distância. Essa 

perspectiva oferece-nos uma chave de entendimento das cidades a partir da alteração de 

suas temporalidades. De acordo com Renato Gama-Rosa (p. 7, 2005),  

Nas metrópoles do século XX, a evolução das técnicas nos meios de transporte 

com certeza introduziu novas formas de percepção do tempo e dos espaços e da 

forma urbana. A mobilidade transformou radicalmente a noção de proximidade. 

Com seu progresso, a proximidade, que até então dizia respeito ao espaço, passa 

a ser uma questão de tempo. O sistema de transportes é considerado como o 

promotor de uma verdadeira reviravolta na forma de estruturação tradicional das 

cidades, permitindo a circulação rápida entre centro e periferia.  

 

Para Bernard Lepetit (2001), autor responsável por introduzir a noção de 

temporalidades urbanas, há uma estreita relação entre vias públicas e materialidade 

urbana. Em outras palavras, o autor insere a noção de que há “tempos diversos” nas 
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cidades, processos diferentes e descompassos nas suas estruturas. Podemos interpretar, 

dessa forma, que a Avenida Brasil representa uma materialização da sobreposição das 

diversas noções de tempo nas cidades.  

Em primeiro lugar, a Avenida alterou o tempo de deslocamento entre as zonas 

centrais e periféricas da cidade. O automóvel, ao servir de modelador para essa forma de 

urbanização, permitiu que a distância entre dois pontos fosse reduzida a partir do 

cruzamento mais rápido entre eles. Por este motivo, a Escola Municipal Bahia é vista 

como “privilegiada” em relação à sua localização. Mesmo para os professores que veem 

de outra cidade, como Niterói, tal como relatado por Thiago, é “fácil” e “rápido” chegar 

até ela.  

Por outro lado, a Avenida ainda permite-nos perceber uma outra forma de 

temporalidade, também circunscrita na ideia de Lepetit (2001) sobre a sobreposição de 

“tempos” nas cidades. Ao oferecer um novo traçado na cidade, a via possibilitou uma 

percepção notória entre o “novo” e o “antigo”, confirmando a ideia de Lepetit (2001) 

sobre a relação entre vias públicas e materialidade urbana. Houve, com sua construção, 

uma nova forma de ocupação da cidade, onde prédios novos e antigos passaram a dividir 

a paisagem. A própria Escola em análise é um bom exemplo dessa forma de 

temporalidade, haja vista que sua inauguração, segundo dados da prefeitura do Rio de 

Janeiro, data de 12 de março de 1936. Ou seja, o prédio da Escola é anterior a construção 

da Avenida Brasil.  
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Figura 7: Vista da varanda do 

Castelo Mourisco representando 

as modificações das 

temporalidades urbanas – região 

por onde passaria a avenida 

Brasil. 

 

Figura 8: Vista da mesma 

varanda do castelo Mourisco, 

com a cidade ao fundo e 

transformações da geografia 

urbana. 

Fonte: Acervo Casa de Oswaldo Cruz, s.d.  

 

Fonte: Tour Virtual Castelo Mourisco, 2019. 
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1.2 A Zona Norte e o “subúrbio do automóvel”  

 Localizar a Escola Municipal Bahia em um contexto mais amplo exige que 

tratemos da morfologia urbana do Rio de Janeiro e como se deu sua configuração. Tal 

como atualmente disposta, as delimitações dos bairros e ocupação do território são frutos 

de disputas políticas e modelos diferenciados de apropriação do território. O próprio 

conceito de subúrbio, no Rio de Janeiro, adquire uma interpretação diferente e mais 

complexa do modelo estado-unidense, considerado, pela literatura, como o “modelo 

clássico”. Tal como analisado por Pedro Henrique Campello Torres (p. 289. 2018),  

A morfologia urbana que conhecemos hoje é fruto de disputas e conflitos de um 

longo processo histórico de produção espacial injusta em que imperam as 

desigualdades sociais. Nesse século, a cidade será objeto de, ao menos, quatro 

grandes planos urbanísticos: os Planos Agache (1930) e Doxíadis (1965), o Pub-

Rio (1977) e o Plano Diretor Decenal (1992), além de uma série de outros 

estudos, projetos, programas nascidos da atividade de comissões instaladas por 

interventores e prefeitos. 

 

 Em primeiro lugar, Torres (2018) nos afirma que o subúrbio no Rio de Janeiro foi 

constituído a partir de dois diferentes caminhos e formas de ocupação. Há, segundo o 

autor, o subúrbio tradicional, formado a partir da linha do trem e dos limites que 

alcançavam os bondes na cidade. Neste caso, inserem-se aqui bairros como Méier, Vila 

Isabel e Inhaúma, e são identificados pelo autor como o subúrbio dos trilhos.  

 Em contraposição ao modelo tradicional a que nos referimos como subúrbio dos 

trilhos, Torres (2018) percebe que a partir dos anos 40, sobretudo após a construção da 

Avenida Brasil, outra forma de ocupação da cidade passa a surgir de modo proeminente. 

Na medida em que a formação do subúrbio no entorno da Via não representou uma 

ocupação “clássica de território”, tal como destacado por Torres, onde  

O trajeto da Avenida não adentrava uma área densa ou habitada, 

distinguindo-se, portanto, dos subúrbios já formalmente estabelecidos 

na antiga capital federal, que seguiam o caminho da linha férrea. A 

ocupação e o povoamento do entorno da Avenida Brasil trarão nova 

dinâmica na produção da cidade. (p. 294) 

a morfologia da cidade se transforma paulatinamente. A Avenida Brasil passa a 

representar uma nova forma de deslocamento e ligação entre a zona central e periférica 

e, desta forma, seu entorno passa a significar uma nova alternativa para as classes média 

e operária (TORRES, p. 291. 2018).  
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Embora a Escola Municipal Bahia já existisse durante todo o processo de 

construção da Avenida Brasil, é possível destacarmos que todo o entorno da Escola foi 

conformado a partir da ocupação não ordenada do traçado da Avenida Brasil. Neste caso, 

o prédio da Escola representa uma peça na estrutura da região que sofreu alterações em 

suas dinâmicas a partir do aparecimento de novas regiões morais (PARK, 1967). Isto é, a 

zona em que a escola se encontra teve sua organização social em relação à vizinhança 

transformada com o surgimento desses novos bairros.  

De acordo com as figuras 6 e 7 abaixo, é possível observar a alteração no tecido 

urbano tal como a modificação na própria geografia a partir do aterramento das áreas no 

entorno da Avenida. Dessa maneira, a reconfiguração espacial do território possibilita-

nos notar que, a partir dos anos 1940,  

 
com a abertura da Avenida Brasil, há uma forte expansão das favelas justamente 

no trajeto que segue o percurso do logradouro. É preciso registrar que o período 

coincide, também, com a instalação de indústrias ao longo da Avenida. A 

ocupação de um novo espaço de rodoviário, a Avenida Brasil, assim como a 

expansão fabril, implementada pelo Estado é exemplo concreto da associação 

Estado-Indústria no período em análise. “O deslocamento das indústrias em 

direção ao subúrbio e o desenvolvimento da zona sul descentralizaram, 

entretanto, as fontes de emprego e, com elas, também as favelas” (ABREU, 

2013, p. 102). Os anos 1950 tirariam do centro e da zona sul mais algumas 

industrias remanescentes. (p. 298) 

 

Figura 9: Mapa da região de Bonsucesso em 1936, ano de inauguração da Escola. 

Fonte: Seleção do autor a partir de ImagineRio, 2020. 



28 
 

 
 

Figura 10: Mapa da região de Bonsucesso e Maré em 2019 

 

 

Dessa forma, analisar o contexto urbano da Cidade do Rio de Janeiro implica, 

necessariamente, em compreender as estruturas materiais e equipamentos urbanos que as 

circundam. A cidade é fortemente marcada por contrastes sociais, com diferentes formas 

de ocupação do território e áreas cujas “regras morais” são bem diferentes umas das 

outras. Neste caso, a E.M Bahia é um ótimo exemplo de estrutura que permaneceu durante 

as mudanças provocadas pela construção da Avenida Brasil, responsável por configurar 

uma nova dinâmica de deslocamento, ocupação e definição de vizinhanças e regiões 

morais.  
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Capítulo 2 - O Ponto de Encontro: representações sobre dentro e fora da Maré 

Na geometria, ponto de convergência é um termo que mostra um elo ou elos que 

se encontram em uma figura. Geograficamente e espacialmente falando, funciona como 

um ponto de encontro4: uma localidade para onde as pessoas, uniformemente, se 

deslocam uma direção comum. Em consequência de sua localização à margem da 

Avenida Brasil, a Escola Municipal Bahia não se enquadra como uma escola inserida nas 

comunidades ao redor: nas palavras de Gilson, professor de matemática, é uma escola que 

está fora do complexo da Maré. Por este motivo, em caso de conflito nas proximidades, 

a prefeitura não permite o fechamento dela. Apenas as escolas de dentro da Maré são 

fechadas. 

Soraia dos Santos Silva (p. 24. 2018) oferece-nos a definição exata da 

configuração da cidade a partir da dualidade existente que a compõe: bairros e favelas.  A 

noção de dentro e fora da Maré pode ser percebida através de uma interpretação simbólica 

do espaço a partir desta dualidade proposta por Santos, tão premente na cidade do Rio de 

Janeiro. A escola, ao funcionar como ponto de encontro, representa uma localidade 

limítrofe entre as comunidades e o “asfalto”, simbolizado, neste caso, pela Avenida 

Brasil. Por se tratar de uma importante via para a dinâmica urbana (funcionando como 

via de escoamento de produção e de deslocamento de trabalhadores às zonas centrais da 

metrópole), isto é, por estar estreitamente relacionada à economia urbana, estima-se que 

seu mau funcionamento seja custoso para a cidade, por isso, a Avenida Brasil precisa ser 

identificada e percebida pelo senso comum como o lugar da “não-violência”. Em 

consequência, tudo que está à sua margem faz parte da extensão daquilo que chamaremos 

aqui de efeito bairro.  

A partir da observação da figura 11, torna-se possível compreendermos que a 

Escola, embora dentro dos limites circunscritos do Complexo da Maré, ainda é 

classificada como fazendo parte do lado de fora. Ora, isto possibilita-nos inferir que um 

dos motivos pela qual há, no imaginário social, a noção de que a violência urbana é 

situada, ou seja, que o “lugar” da violência é na favela (ROLNIK, 2015), é resultado, 

 
4 Para um estudo sobre formas de educação no complexo da Maré, ver as dissertações de Lucia Maria 

Cardoso de Souza, “Os caminhos da Maré: a turma 302 do Ciep Samora Machel e a organização do espaço” 

(2004) e de Beatriz Arosa de Mattos, “Explicadores na Nova Holanda: um estudo sobre processos informais 

de escolarização” (2008). Algumas imagens dessas pesquisas aparecem no texto de Felipe Berocan Veiga 

“Favelas em imagens” no Livro Favelas Carioca: ontem e hoje. (2012) 
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também, da lógica de mercado presente no espaço urbano (HARVEY, 2005). Por este 

motivo, há um maior poder do estado na extensão da Via, sendo notado a partir do 

policiamento, obras urbanas e infraestrutura.  

A percepção da noção entre dentro e fora ficou ainda mais evidente ao fazer-se 

uma entrevista com o Professor Valdecir, terceiro e último professor entrevistado da 

escola. Valdecir iniciou seu relato contando que trabalha em duas escolas: E.M. Bahia e 

CIEP 326 Cesar Pernetta. As duas escolas possuem localização diferenciada, a primeira 

localiza-se na Avenida Brasil, em suas palavras, “fora da favela”, e a outra é situada, 

segundo Valdecir, a “800 metros da Avenida Brasil, no miolo da favela, praticamente 

colada com a Linha vermelha!”. É interessante notarmos a diferença de classificações 

entre espaços tão percebidos como pequenos. Ao utilizar “miolo”, Valdecir enfatizou a 

ideia de que, a apenas 800 metros da Escola Municipal Bahia (portanto da Avenida 

Brasil), pode-se entrar no “epicentro” da favela.  

Cabe ressaltar que a distância real entre as Escolas Cesar Pernetta e Municipal 

Bahia é de, aproximadamente, dois quilômetros ou 25 minutos de caminhada, segundo 

informações do Google Maps. Houve uma aproximação simbólica no relato do professor 

Valdecir, que ainda permite-nos compreender que a visão sobre a materialidade do espaço 

não respeita leis rígidas espaciais. Há, neste sentido, uma maneira figurativa de 

compreender as distâncias, onde o dentro e fora do complexo da Maré são limites 

Figura 11: Delimitação do complexo da Maré e localização da Escola. 

 

E.M. Bahia 

Fonte: Seleção do autor a partir de Google Maps, 2020. 
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socialmente estabelecidos e relativamente próximos um do outro, tal como percebido 

(assim como pelo Professor Valdecir) por aqueles que circulam entre esses espaços. 

 

2.1 A oposição favela-bairro no Rio de Janeiro  

O modelo de organização do Rio de Janeiro, entre favelas e bairros, ressignificou, 

em certa medida, a noção de periferia. Isto é, particularmente nesta cidade, é possível 

observar uma forma de ocupação do território diferente de outras cidade. A periferia, 

neste caso, encontra-se no interior da cidade, e não nos seus limites.  

A cidade do rio de Janeiro, sendo vista a partir da perspectiva supracitada, 

permite-nos explorar a ideia de que a cidade é dividida socialmente, e não espacialmente 

entre classes pobres e ricas. Há, em toda extensão do território, um forte contraste social 

entre essas classes e modos de ocupação do solo que são marcados, sobretudo, pela 

diferença de saneamento básico, policiamento e equipamentos urbanos. Neste sentido, 

observaremos essa divisão social das noções trazidas pelos professores entrevistas neste 

trabalho.   

Em primeiro lugar, a noção de dentro e fora, neste trabalho, é representada, 

sobretudo, através dos limites simbólicos entre favela e bairro. Existe, a partir do senso 

comum e da população em geral, uma configuração de limites e fronteiras sociais que não 

respeitam, como dito anteriormente, limites geográficos. A favela pode começar antes 

dos limites pré-estabelecidos geograficamente, podendo, além disso, ser cortada por um 

bairro. Dessa maneira, a população concebe sua própria morfologia urbana a partir de 

sua percepção do lugar.  

A título de exemplo, representando uma forma de ocupação típica do Rio de 

Janeiro englobando seus contrastes sociais, as vias expressas, tais como Linha Amarela e 

Linha Vermelha, cortam favelas e bairros ao meio. A Linha Amarela, com boa parte de 

sua estrutura suspensa, torna ainda mais simbólico o “atravessamento” dessas favelas. Na 

pista, existe uma noção de segurança, radares e policiamento. Ao sairmos dela e 

adentrarmos, por exemplo, a chácara Del Castilho, nos deparamos com uma mudança 

abrupta de paisagem e contrastes. Tal como explorado por Bourdieu (1979; 1993) através 

do conceito de distância social, O Rio de janeiro torna-se o locus empírico ideal para 

notar, em prática, as distâncias sociais em contraposição com distâncias geográficas e 

espaciais. Isto é, a cidade é marcada fortemente contrastes sociais e as vias expressas, na 
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medida em cortam a cidade e suas várias paisagens, tornam-se pontos de referência para 

análise. Conforme autores Luciana Correa lago e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro (2001),  

É na sociologia de Bourdieu (1979; 1993), contudo, que o conceito de 

distância social ganha importância analítica. Em sua visão espacial da 

sociedade, Bourdieu compreende o espaço social como formado por 

relações de proximidade e separação que são, antes de mais nada, 

relações hierárquicas. Por outro lado, os lugares no espaço social são 

definidos pelas posições geradas pela distribuição desigual do volume 

e da composição do capital (econômico, social e simbólico), as quais 

expressam as relações de dominação na sociedade entre as classes 

sociais. 

a distância social a qual nos referimos possui relações de ordem e são hierarquicamente 

organizadas entre “abaixo”, “acima” e “entre”. No Rio de Janeiro, essas noções se 

sobrepõem no cenário urbano.  

No contexto da Escola Municipal Bahia, esses contrastes são percebidos a partir 

da posição que a escola ocupa geograficamente e socialmente. Isto é, tal como 

representado pela figura 6, a escola se localiza, geograficamente, dentro dos limites do 

complexo da Maré. Mas, mesmo assim, ainda é percebida como estando fora por conta 

de sua localização com a Avenida Brasil. Esta, por sua vez, não é socialmente percebida 

como fazendo parte de favela nenhuma.  

A partir das figuras 12 e 13, destacamos a ideia de distância social a partir da 

notória diferença de ocupação do espaço e paisagem urbana. Em uma curta distância entre 

a Escola e a Avenida Brasil (500m, aproximadamente 5 minutos de caminhada), há uma 

abrupta mudança de cenário e dinâmica, confirmando a oposição de dois modelos 

diferentes de organização. Além disso, é possível notar que, entre as figuras, há uma 

Significativa diferença na presença de equipamentos urbanos, tais como sinalização, 

cabeamento, calçadas etc.  
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2.2 Efeito vizinhança e possibilidades de análise 

 Há, na literatura existente5 no campo da sociologia da educação, uma série de 

trabalhos e pesquisas que visam encontrar a relação entre o desempenho da escola e a sua 

 
5 Para um estudo mais aprofundado sobre essas relações e efeito vizinhança, ver os textos de Carolina 

Zuccarelli, “Desafios Urbanos a democratização do acesso às oportunidades educacionais nas metrópoles 

brasileiras” (2016) e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, “Desigualdades Urbanas, Desigualdades Escolares” 

(2010). 

 

Figura 12: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 33: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 34: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 35: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 36: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 37: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura  SEFigura 38: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 39: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 40: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 41: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 42: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 43: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 44: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 45: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.ra” da Maré com E.M. Bahia à 

direita. 

 

Figura 46: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 47: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

 

Figura 48: Representação de “fora” da Maré com E.M. Bahia à direita. 

Figura 13: Representação de “dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m 

da Escola. 

 

Figura 64: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.Figura 65: Representação de 

“dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m da Escola. 

 

Figura 66: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 67: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.Figura 68: Representação de 

“dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m da Escola. 

 

Figura 69: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.Figura 70: Representação de 

“dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m da Escola. 

 

Figura 71: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 72: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 73: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola. 

 

Figura 74: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.Figura 75: Representação de 

“dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m da Escola. 

 

Figura 76: Jovem atingido por bala perdida no pátio da escola.Figura 77: Representação de 

“dentro” da Maré. Rua João Magalhães, localizada à 500m da Escola. 

Fonte: Seleção do autor a partir de Google Street View, 2020. 

Fonte: Seleção do autor a partir de Google Street View, 2020. 
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localização. Segundo os autores Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Mariane C. Koslinsk, 

Fátima Alves e Cristiane Lasmar (2010), existe uma estreita relação entre a segregação 

territorial, social e a reprodução das desigualdades educativas. Para compreender melhor, 

estes autores se inserem em um paradigma amplo de estudos sobre a escola e desempenho 

escolar, iniciada efetivamente por Pierre Bourdieu em seus escritos sobre educação. 

Para Bourdieu e Jean Claude Passeron (1982), a escola é responsável por 

aprofundar as desigualdades sociais na medida em que reproduz e impõe, dentro de seus 

sistema e modo de operar, a cultura da classe dominante. Para melhor compreensão desta 

circunstância, Bourdieu oferece-nos o conceito de Violência Simbólica, isto é, um tipo 

específico de violência, mais proeminente nas escolas, em que a vítima não se percebe 

como vítima.  

Para os autores supracitados no parágrafo anterior, não existe possibilidade de 

mudança a partir da escola. Isto é, a escola seria sempre reprodutora das desigualdades 

sociais. No entanto, posteriormente a eles, sobretudo após o período de Guerra Fria e 

redemocratização no Brasil, surge, no campo da sociologia da educação, um novo 

paradigma de análise e uma nova preocupação com o desempenho escolar. Através de 

análises quantitativas e com métricas bem definidas, com dados sistematizados e 

padronizados, a noção de efeito escola pretende servir de base para o entendimento de 

que, em oposição ao que outrora havia dito Bourdieu e Passeron (1982), a escola faz 

diferença na vida dos indivíduos.  

Por último, no que tange a esta onda de análises de desempenho escolar, surge a 

tentativa de compreensão da escola inserida no contexto urbano. A partir das vicissitudes 

e particularidades provenientes da cidade, tal como a segregação social e territorial, a 

escola seria diretamente afetada por mudanças externas à ela, tal como localização, rede 

de contatos a que os estudantes tem acesso, mobilidade, nível de violência etc. A isto, a 

literatura chama de efeito vizinhança. Para Ribeiro (2010), este efeito seria mais 

perceptível quanto mais desigual fosse a cidade e seu território. As trajetórias escolares 

variam conforme a localização da escola e acesso a ela, sendo as 

 manifestações mais visíveis de círculo vicioso [...] a formação, nos 

bairros pobres, de um contexto social e familiar pouco propício, e nada 

dinamizador, de trajetórias escolares bem sucedidas, o que, em uma sociedade 

crescentemente competitiva, significa praticamente condenar as crianças e os 

jovens pobres a permanecer na pobreza.  



35 
 

 
 

Para nosso objetivo neste trabalho, que não dispõe de dados concretos sobre a 

escola Municipal Bahia, sobra-nos apenas inferir e apontar possibilidades de análise e 

interpretações do contexto em que a escola se insere à luz daquilo que a sociologia da 

educação nos possibilita, oferecendo-nos o conceito de vizinhança. 

Já apresentamos aqui alguns problemas relacionados à mobilidade, deslocamento, 

ausência de equipamentos urbanos, acesso à escola, territorialidade e representação, para 

os frequentadores da escola, do significado de estar dentro e fora do complexo da Maré. 

O efeito vizinhança nos permite traçar melhor relações diretas entre desempenho escolar, 

trajetórias escolares e cidade. Escolas localizadas em cidades como o Rio de Janeiro, cujo 

índice de desigualdade social é um dos maiores do mundo – O rio é uma das 10 

metrópoles mais desiguais do mundo6 - apresentam diferenças substanciais de 

desempenho conforme sua localização e classe a que pertence.  

As escolas mais bem avaliadas a partir da média do Exame Nacional do Ensino 

Médio, em 2019, localizam-se a Zona Sul da cidade e são escolas privadas, com exceção 

de institutos federais, como CEFET e Colégio Pedro II. Isto nos mostra, de forma ainda 

superficial, que escolas mais bem localizadas, por portarem de melhor acesso, por 

oferecerem melhores oportunidades de ensino, professores mais bem remunerados, por 

estarem próximas à mais equipamentos urbanos, da facilidade do acesso à cultura etc., 

são determinantes no desempenho escolar e nas trajetórias dos estudantes.  

Além disso, de modo a reiterar um dos nossos objetivos neste trabalho, a Escola 

Municipal Bahia, como já mencionado em tópicos anteriores, localiza-se em uma “zona 

neutra”. Embora esteja muito próxima do complexo da Maré, não é percebida como 

fazendo parte deste. Isto nos mostra, de modo representativo, a complexidade de análise 

de território no Rio de Janeiro. As fronteiras são difusas e a periferia, ironicamente, 

localiza-se dentro da cidade, e não no seu entorno, tal como o nome supõe. Por este 

motivo, tal como Ribeiro (2010) diz,  

O principal desafio da realização de estudos sobre efeito-vizinhança e 

oportunidades educacionais na cidade do Rio de Janeiro é a própria organização 

social de seu território, [tal como] [...] A proximidade territorial de atores que 

ocupam posições sociais distantes, decorrente da presença das favelas 

espalhadas pela cidade, mas fortemente concentradas nas áreas mais abastadas. 

Assim, diferente do que ocorre em outras situações analisadas por estudos sobre 

organização social do território e distribuição de oportunidades, no caso do Rio 

de Janeiro o modelo centro-periferia não nos permite, por si só, abarcar a 

 
6https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/13/rio-esta-entre-as-10-metropoles-mais-

desiguais-do-mundo-diz-estudo-da-casa-fluminense.ghtml. Acessado em 03/11/2020. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/13/rio-esta-entre-as-10-metropoles-mais-desiguais-do-mundo-diz-estudo-da-casa-fluminense.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/13/rio-esta-entre-as-10-metropoles-mais-desiguais-do-mundo-diz-estudo-da-casa-fluminense.ghtml
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complexidade da segmentação e da segregação residencial da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

O modelo de ocupação e a localização da Escola Municipal mostram-se 

possibilidades de análise de relação do desempenho escolar a partir do contexto em que 

a escola se insere na metrópole. As figuras 11 e 12 foram retiradas do Jornal do Brasil e 

demonstram diretamente os efeitos da vizinhança na escola.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Acidente Fere 29 na Avenida Brasil próximo à escola.  

Fonte: Jornal do Brasil, 17/11/1981, 1º Caderno, Cidade, p.4. 
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Figura 15: bala fere de raspão 

um jovem no pátio da Escola 

Municipal Bahia 

 

Fonte: Jornal do Brasil. 13/04/2007, 

Cidade, p. A17. 
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Capítulo 3 - A Ilha de calor: criatividade e estratégias para driblar a temperatura 

As cidades brasileiras, de modo geral, partilham de problemas parecidos na 

medida em que cresceram e se desenvolveram a partir da colonização portuguesa. Tal 

como posto por Sergio Buarque de Holanda (1995), a obra realizada no brasil [no que diz 

respeito à construção de cidades] teve um caráter mais acentuado de feitorização do que 

de colonização. Não convinha que se fizesse grandes obras, ao menos quando não 

produzissem imediatos benefícios.  Isto é, as cidades foram crescendo na medida em que 

possibilitavam, aos colonos, um maior aproveitamento comercial do solo.  

Essa mentalidade produtivista acompanha-nos até os dias atuais: as regiões que 

mais produzem, aos olhos do Estado, recebem maior atenção deste e possuem, por este 

motivo, maior infraestrutura. As Zonas Centrais e Sul da cidade (regiões mais ricas do 

Rio de Janeiro), sofreram processos de urbanização e desenvolvimento diferentes das 

regiões periféricas. A título de exemplo, a zona central da cidade já passou por diversas 

reformulações, tendo como última a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

Além disso, essas áreas possuem maior infraestrutura e foram efetivamente projetadas. 

Na zona Sul, a região foi significativamente arborizada e, ao ser combinada com a 

proximidade da faixa litorânea, permite que as temperaturas, nesta localidade, sejam mais 

amenas em dias tórridos.  

Por outro lado, as regiões periféricas da cidade, principalmente aquela que 

chamamos aqui de subúrbio do automóvel, cresceu sem um efetivo planejamento urbano, 

transformando esta área na região de mais rápida favelização do Rio de Janeiro. Por este 

motivo, problemas urbanos como as ilhas de calor, falta de saneamento básico, falta de 

arborização, poluição etc. são mais preeminentes nessas localidades.  

No livro “Como as crianças vêem a cidade”, Arno Vogel, Vera Vogel e Gerônimo 

Leitão (1995) apresentam-nos de modo claro as categorias cujas crianças percebem a 

metrópole, profícuos para nosso argumento e introdução nesta temática: “Feio é um 

mundo sem árvores, feias são as praias poluídas e perigosas [...] feio é que existam 

pessoas marginalizadas, sem emprego, sem roupas e sem comida.” Esta representação 

encaixa-se em nosso propósito na medida em que foi um menino, morador da Vila do 

João (Região do complexo da Maré) quem disse tais palavras.   

É curioso, inicialmente falando, que a Avenida Brasil seja chamada de avenida 

sem que haja arborização em seu entorno, pois os projetos iniciais de avenidas, tais como 
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a Champs-Elysées, que teve seu modelo copiado no mundo todo (GAMA-ROSA. 2005), 

pressupunham um padrão bem definido de largura e cercado por árvores.  

Assim como nos oferece a enciclopédia Larousse (1982) e no Dictionnaire de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement (1988), avenue é a forma arcaica do particípio passado 

do verbo ‘avenir’ (do latim ‘advenire’), e o caminho por onde se chega a algum lugar e, 

por extensão, uma via larga cercada por árvores que também leva a algum lugar. E, tal 

como analisado por Renato Rosa-Gama (2005),  

O substantivo ‘l’avenir’ traz o significado de futuro, 

posteridade. Portanto, o termo avenue tem duas origens: a de “chegar” 

a um ponto específico e a de “futuro”. Empregado no contexto urbano, 

este vocábulo estaria, assim, associado tanto à noção de futuro de uma 

cidade, ou seja, sua expansão, seu crescimento, seu desenvolvimento, 

quanto à noção de acesso a ela. Para o Dictionnaire (Op. Cit.), as 

avenidas ilustram, na França, as ações do Barão Haussmann, que criaria 

o sistema de avenidas, tendo na Champs-Elysées seu modelo copiado 

no mundo inteiro (1988: 84). 

Por sua vez, além das definições supracitadas, o dicionário O Dicionário Aurélio 

(2004) confirma que a origem de ‘avenida’ em português vem do francês ‘avenue’: “via 

urbana mais larga que a rua, em geral com diversas pistas para circulação de veículos. 

Estrada ou rua orlada de árvores, no acesso a uma casa de campo, ou um parque etc.; 

alameda.” Percebe-se, no entanto, que em todas as definições há a presença de elementos 

que não existem materialmente na Avenida Brasil, como as árvores.  

Segundo Margareth Pereira (2003), o termo “avenida” foi usado entre nós, a partir 

do século XIX, para se referir a vias situadas em áreas que sofreram processos de 

“reformas urbanas” ou em novas zonas de expansão do limite urbano. Ora, nota-se, na 

medida em que a Avenida Brasil se inscreve exatamente neste processo de reforma e 

modernização urbana, que seu traçado ganha novos e diferentes e significados daqueles 

estabelecidos no sistema de avenidas de Paris, onde a ideia de avenida se originou. 

Em virtude da falta de arborização no entorno da Escola Municipal Bahia, um dos 

principais problemas relatados pelo professor Valdecir foi o calor, que é intensificado 

pelos problemas estruturais da escola que não podem ser alterados. Não é possível realizar 

alterações na fachada da escola por conta do prédio ser patrimônio tombado. Isto é, a 

escola foi concebida com uma ideia original que não levava em conta a ilha de calor que 

se formaria com a construção da Avenida Brasil. Por este motivo, por exemplo, a quadra 

da escola localiza-se na área externa da escola e não possui cobertura. Em dias de sol 

quente ou muita chuva, “as crianças ficam lá”, disse Valdecir. Por ser localizada à 
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margem de uma via, o calor se torna um problema grande: “forma-se uma ilha de calor! 

Aquele gás Carbônico sobe!” reitera Valdecir.  

Em termos técnicos, Andrews Lucena, Professor da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, estudou a evolução da ilha de calor na região metropolitana do Rio de 

Janeiro e percebeu que as áreas mais quentes da cidade estão localizadas próximas à 

grandes vias de circulação, tais como a Dom Hélder Câmara, Avenida das Américas, 

Avenida Brasil etc. Ele justifica que esse efeito ocorre sobretudo pela perda de áreas 

arborizadas e pela impermeabilização do ambiente: “Conforme as áreas rurais perdem 

superfície natural e passam a ter superfícies artificiais, suas trocas de energia são 

mudadas. As novas superfícies têm aquecimento mais rápido e resfriamento mais 

devagar”. E a escola, por estar localizada imediatamente à margem de uma das principais 

e mais movimentadas vias do Rio de Janeiro, sofre diretamente com este impacto.  

A partir da figura 13, é possível percebermos como se constitui a arborização na 

via. A quantidade de árvores é baixa para manter a temperatura mais amena. Junto da 

impermeabilização do solo, há o extenso número de veículos que circulam diariamente. 

Nota-se, ainda, que a imagem abaixo retrata bem esse momento. Em um lado da via, há 

numerosos veículos, gerando fluxo intenso de trânsito (provavelmente era o horário do 

movimento pendular de ida ao trabalho, ou seja, sentido centro) enquanto, no outro 

sentido, a via está mais vazia. Com o decorrer do dia, o trânsito migra para o outro sentido 

(zona oeste) e, dessa maneira, os carros lançam, diariamente, grande quantidade de gás 

carbônico. 

Fonte: Seleção do autor a partir de Google Earth, 2020. 

Figura 16: Demarcação de árvores no entorno da Escola Municipal Bahia 
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3.1 Inventividade à margem da Brasil 

 Retornando ao efeito de ilha de calor e relacionando-a à tentativa de tentar driblar 

as adversidades, o professor Valdecir relata que já tentou empreender um experimento 

com os estudantes. Em virtude de a escola não ser climatizada (2 ou 3 salas apenas com 

o ar-condicionado funcionando) e para diminuir o calor nas salas, certa vez tentou, após 

ter ouvido falar de uma pesquisa feita, criar uma manta nas salas com caixas de leite. Este 

experimento consiste em recortar caixas de leite e colá-las nas paredes, criando, dessa 

forma, uma proteção térmica e reduzindo a temperatura interna.  

 É válido ressaltar que este ponto, a qual chamamos aqui de inventividade, é 

necessário não somente por conta do calor, mas pela própria falta de infraestrutura de 

prédios escolares públicos na cidade. Sendo o Rio de Janeiro uma das cidades mais 

quentes do Brasil, aonde sua temperatura chega facilmente aos 40º no verão, a presença 

de de salas refrigeradas significa mais do que apenas conforto. Em outras palavras, em 

lugares tão quentes, sobretudo naqueles próximos a vias expressas, o ar-condicionado 

torna-se uma condição necessária para garantir minimamente um ambiente propício para 

o aprendizado.  

Em resumo, segundo o professor Valdecir, a ideia com as caixas de leite funcionou 

e reduziu o calor intenso. Isso ressalta a criatividade necessária para encontrar uma saída 

em um problema amplo, englobando questões urbanas tais como: a escola não ser 

climatizada; a escola ser localizada em uma região de ilha de calor; e as questões que 

concernem a falta de infraestrutura em prédios escolares públicos.  

 

3.2 Breve relato sobre os impactos do calor em sala de aula  

 De 2018 ao início de 2020, tive a oportunidade de participar do programa 

institucional de Residência Pedagógica da Universidade Federal Fluminense, instituição 

essa que curso minha graduação. A priori, este subtópico não teria grandes relações com 

a Escola Municipal Bahia, visto que minha experiência em sala de aula se deu em uma 

escola localizada em Niterói. No entanto, a partir dos relatos dos professores da Escola 

Municipal Bahia, pude encontrar algumas relações com a experiência que tive, sobretudo 

no que diz respeito à infraestrutura escolar.  

 Na cidade do Rio de Janeiro, as escolas públicas que fogem um pouco à regra de 

problemas em infraestrutura são apenas as instituições federais, tais como Colégio Pedro 
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II. Esta última, por exemplo, recebe uma maior verba do governo e é tratada, sob o ponto 

do senso comum, de modo diferenciado, uma vez que fazem seleção prévia para ingresso 

e concentram, dessa forma, uma elite intelectual e professores mais bem qualificados.  

Entretanto, de modo geral, as escolas públicas no estado do Rio de Janeiro sofrem 

de problemas parecidos: falta de material, falta de instrumentos técnicos, falta de 

manutenção nos prédios e, naquilo que mais nos interessa neste tópico, falta de salas 

climatizadas.  

Tal como mencionamos outrora neste trabalho, o Rio de Janeiro é um dos estados 

mais quentes do Brasil. No verão, as altas temperaturas fazem-nos perceber que 

ambientes climatizados são mais do que conforto: não necessários para garantir o bem 

estar daqueles que usam referidos espaços. Escolas não climatizadas, neste sentido, não 

garantem condições mínimas de ensino e aprendizado, uma vez que o calor insuportável 

atrapalha tanto os profissionais quanto os estudantes.  

Nesta escola em Niterói, a qual estive durante minha permanência no projeto de 

Residência Pedagógica, apenas uma das três salas que dava aula possuía ar-condicionado. 

Por este motivo, dar aula nesta única sala era o alívio da manhã. Enquanto, por outro lado, 

nas salas não climatizada, o esforço para trabalhar era maior. O código de vestimenta dos 

professores exigia o uso de calça, mesmo quando a temperatura não colaborava. Por isso, 

em dias muitos quentes, dar aula nestas salas não climatizadas exigia, inclusive, um maior 

poder de concentração. Os estudantes ficavam mais agitados, saiam a toda hora para beber 

água ou ir ao banheiro.  

Vale a pena ressaltar que esta escola em Niterói não se localizava próxima à uma 

via expressa, portanto não experimentava as mesmas condições diretas a que a Escola 

Municipal Bahia se insere. Ainda sim, os impactos do calor em sala de aula eram 

significativos e alteravam as dinâmicas da escola. Por vezes, optávamos por levar os 

estudantes ao auditório para que a aula fosse minimamente mais confortável, uma vez 

que este espaço possuía refrigeração.   
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Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo compreender de que maneira uma escola, 

localizada à margem de uma das principais vias do Rio de Janeiro, é impactada pelas 

dinâmicas trazidas a partir da construção da referida avenida. Para isso, foi preciso 

realizar um recorte temporal de modo a cruzar a história tanto da via com a história da 

escola. Percebemos, com isso, que ambas se inscrevem em um período de modernização, 

modo de pensar típico do século XX. A escola, fruto do plano de edificações de Anísio 

Teixeira, teve como principal objetivo tornar mais eficaz o ensino através de modelos 

padronizados de estrutura. Por outro lado, A Avenida Brasil representou um avanço 

significativo na forma de se deslocar na cidade, de pensar a cidade e de experimentar a 

cidade.  

Os capítulos elaborados nesta estrutura versaram, respectivamente, sobre três 

principais impactos - positivos e negativos - percebidos através da entrevista com três 

professores distintos. Percebemos, portanto, que a Escola se localiza em uma região 

privilegiada, de fácil acesso por estar próxima à confluência de outras vias expressas, 

como Linha Amarela, Linha Vermelha e Ponte Rio-Niterói. Isso contribui para que o 

corpo docente da escola seja variado, possibilitando diferentes perspectivas de análise e 

tornando, desta forma, o ensino mais intercultural.  

Para além de um corpo docente variado, a localização da escola, embora percebida 

pelos seus frequentadores como privilegiada, exige daqueles que trafegam até ela certa 

estratégia de locomoção. O grande fluxo de veículos que circula pela Avenida Brasil 

diariamente provoca, na via, trânsito extenso. Dessa maneira, o trajeto que deveria ser 

realizado em pouco tempo, por se tratar de uma via expressa, acaba sendo realizado em 

tempo maior. Concluímos, no entanto, que a noção de fácil acesso à escola é relativa na 

medida em que o tempo para chegar até ela varia conforme o horário do dia (hora do rush 

ou não, por exemplo).  

Outro impacto percebido, em termos simbólicos e subjetivos, é a percepção de 

que a escola faz parte de fora do Complexo da Maré exatamente por estar localizada à 

margem da Avenida Brasil. Por se tratar de importante via na cidade, inferimos que haja 

um extenso trabalho político e social para que a via não seja socialmente percebida como 

o lugar da violência. Caso contrário, a cidade sofreria impactos comerciais significativos, 

uma vez que a Avenida Brasil é a principal via de ligação (no perímetro urbano) entre 
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São Paulo e Rio de Janeiro (a outra opção seria a Linha Vermelha, no entanto, é proibido 

a circulação de caminhões em todo a sua extensão).  

Por fazer parte do lado externo do complexo da Maré, a Escola funciona como 

ponto de encontro de professores. Ou seja, é para esta localidade que os professores de 

outras escolas da região se dirigem em caso de confronto armado nos arredores. 

Chamamos, neste trabalho, de efeito bairro tudo aquilo que se encontra sob as margens 

diretas da Avenida Brasil. Em outras palavras, notamos que há uma significativa mudança 

de paisagens na medida em que nos afastamos da via, portanto, tudo aquilo se localiza 

nas ruas internas (fazendo o recorte específico do trecho entre os bairros do Caju e Penha) 

é percebido como favela.  

Por último, percebemos que a Escola não foge à um dos principais problemas 

urbanos em grandes cidades: os impactos provocados pela formação das ilhas de calor. 

Na medida em que o solo se torna impermeabilizado com asfalto, uma maior quantidade 

de calor é refletida para a atmosfera. As árvores, neste cenário, possuem um papel 

fundamental de controlar a entrada de calor em zonas cimentadas e urbanas. De modo 

geral, áreas mais arborizadas, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, são as áreas 

planejadas a partir de planos urbanísticos. Na medida em que a cidade foi crescendo, 

principalmente à margem da Avenida Brasil, sem um efetivo plano urbano, as áreas 

arborizadas foram destruídas. Em suma, percebemos, desta forma, a existência de um 

pequeno número de árvores nos arredores da escola. A soma do asfalto, 

impermeabilização do solo e grande fluxo de veículos no entorno provoca, na escola, um 

impacto direto que faz com que alunos e professores pensem em estratégias para 

modificar sua realidade imediata.  

Este trabalho foi iniciado dizendo que o mundo externo é sempre uma projeção 

de nosso mundo interno. Através de meu desconforto ao precisar trafegar diariamente 

pela via, pude sentir a vontade de realizar este trabalho e entender melhor a realidade que 

diariamente experimentava. Compreendi, tal como o trabalho objetiva oferecer ao leitor, 

que as estruturas urbanas não são meras estruturas de concreto. São consequências diretas 

de ideias e representam uma série de classificações e categorias subjetivas, tal como 

fazem parte de um contexto mais profundo e amplo da metrópole.  

A Avenida Brasil é uma das principais artérias que levam as células ao coração da 

cidade, que vista como um grande organismo vivo, pode ser analisada e interpretada a 
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partir de seus fluxos, centros e dimensões objetivas e subjetivas. Os indivíduos que vivem 

nela readaptam, adaptam e ressignificam diariamente seus usos, nos possibilitando uma 

compreensão cada vez mais profunda de nossa realidade social. Portanto, só efetivamente 

conhecemos alguma coisa na medida em que nos permitimos aceitar a profundidade que 

existe em todos os níveis de nossa realidade.  Tal como dito, para findar da mesma forma 

que iniciamos a pesquisa, por Fernando Pessoa: o mundo externo é como um ator em um 

palco: está lá, mas é outra coisa. 
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