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RESUMO 

 

A desigualdade educacional é um fenômeno fundamental na compreensão da organização do 

sistema de estratificação moderno. Os principais mecanismos que atuam na durabilidade do 

fenômeno foram mapeados por diversas correntes teóricas que apontam, entre outros, para as 

características institucionais dos sistemas escolares. Este trabalho tem como objetivo identificar 

as relações entre a organização acadêmica da escola, seus arranjos institucionais e o 

conhecimento e percepção dos estudantes a respeito de uma possível mudança nas práticas 

escolares colocada em pauta pelo programa Escola Sem Partido. A principal questão que se 

coloca é entender em que medida o acesso à informação e as diferentes percepções dos 

estudantes podem ser explicadas pelas diferenças entre as unidades educacionais.  A hipótese é 

de que estudantes de escolas que reúnem um maior conjunto de características consideradas 

eficazes tem mais chances de ter informações sobre o Programa. Para mapear as características 

externas e internas às escolas foram utilizados dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e da 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Para analisar o conhecimento e percepção 

dos estudantes sobre o Escola Sem Partido, foi realizada uma pesquisa de campo em três 

colégios de nível médio do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados indicam que a escola que 

reúne o maior número de características das escolas eficazes é também aquela na qual os 

estudantes possuem maior conhecimento sobre o ESP, confirmando a hipótese inicial da 

pesquisa. No entanto, as similaridades observadas quanto ao posicionamento sobre adoção do 

programa indicam que os efeitos das escolas eficazes podem não ser tão determinantes quanto 

a percepção da informação adquirida.  

 

Palavras-chave: Escola Eficaz. Desigualdades Educacionais. Escola Sem Partido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Educational inequality is a central phenomenon in the understanding of the organization of the 

modern stratification system. The main mechanisms that act in the durability of the 

phenomenon were mapped by several theoretical currents that point, among others, to the 

institutional characteristics of the school systems. This work aims to identify how relationships 

between the academic organization of the school, its institutional arrangements and the 

knowledge and perception of students regarding a change in school practices put on the agenda 

by the programEscola Sem Partido. The main question that arises is to understand how the 

access to information and the different perceptions of students can be explained by the 

differences between educational units. The hypothesis is that students from schools that have a 

greater set of characteristics of the effective schools are more likely to have information about 

the Program. To map the external and internal characteristics of schools, data from Inep, Atlasof 

Human Development in Brasil, SEEDUC, among others, were used. Toanalyze the distribution 

of material and symbolic resources in the school space, a field research was carried out in three 

high school colleges linked to the State Secretariat of Rio de Janeiro. The results indicate that 

the school with the highest number of characteristics of effective schools is also the one in 

which students have greater knowledge about ESP, confirming the initial research hypothesis. 

However, the similarities observed regarding the positioning regarding the adoption of the 

program indicate that the effects of effective schools may not be as decisive as the perception 

of the acquired information. 

Keywords: Effective School. Educational Inequalities. Escola sem Partido. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de estratificação dos sistemas educacionais costumeiramente tem sido 

analisado dentro de uma área que se convencionou chamar de “desigualdade de oportunidades 

educacionais”, que procura medir o efeito das desigualdades socioeconômicas nas chances de 

progressão no sistema educacional. São estudos que analisam as trajetórias educacionais 

enquanto sequências de determinações, que colocam em vantagens determinados grupos 

sociais, com mais chance de atingir níveis de escolarização formal mais elevado (estratificação 

vertical) e de melhor qualidade (estratificação horizontal) que outros. Esse tem sido um tema 

caro à sociologia desde que as credenciais educacionais passaram a ser um dos elementos 

centrais na organização da estrutura social das sociedades contemporâneas.  

Apesar do domínio das teorias da reprodução e, especialmente, da teoria bourdiesiana 

nas pesquisas educacionais, um novo referencial de análise se desenvolveu na sociologia da 

educação a partir da década de 1970. Como resposta ao caráter pessimista quanto a capacidade 

da escola de exercer influência sobre a trajetória de vida de seus alunos, surge uma nova safra 

de estudos cujo foco é transferido para o contexto e os processos escolares. O interesse volta-

se para dentro da escola. Sem desconsiderar as implicações da origem socioeconômica, esses 

estudos mostram que a escola faz diferença e pode produzir efeitos sobre as oportunidades 

educacionais.  

Neste trabalho, a percepção dos estudantes sobre o Programa Escola Sem Partido (ESP) 

servirá de ferramenta para testar o efeito escola1. O Programa estabelece, dentre outros, uma 

mudança na atuação da dinâmica em sala de aula a partir de uma série de mecanismos que 

retiram a autonomia pedagógica e a possibilidade de crítica docente sob o argumento de 

neutralidade profissional, com impactos significativos na formação dos estudantes. Uma vasta 

literatura vem sendo produzida com o objetivo de desvendar o conteúdo do ESP, suas intenções 

e consequências no campo educacional e na sociedade de uma maneira geral. É possível 

encontrar inúmeras pesquisas considerando o que pensam os professores sobre o movimento e 

como a propagação de suas ideias tem impactado a prática docente, enquanto trabalhos que 

partem da perspectiva dos estudantes são pouco comuns. Considerando a carência de estudos 

 
1 Neste trabalho, os termos “escola eficaz” e “efeito escola” são usados como sinônimos, embora a literatura 

indique diferenças entre eles. No primeiro caso, a noção tem maior proximidade com práticas administrativas de 

governo e, no segundo, com abordagens sociológicas com ênfase em modelos teóricos e na construção de modelos 

de análise (SOARES, 2004).  
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com esse foco, a proposta de análise que tenha como ponto de partida a percepção dos 

estudantes sobre o Escola sem Partido, enquanto sujeitos ativos do processo de ensino-

aprendizagem, detentores de saberes e capacidade de interpretação e crítica, se coloca como 

justificativa e incentivo importante para esta pesquisa.  

Busca-se verificar se é possível estabelecer relações entre determinadas características 

e dinâmicas escolares associadas a eficácia escolar ao conhecimento e percepção dos estudantes 

a respeito do programa. A hipótese é de que estudantes de escolas que reúnem um maior 

conjunto de características consideradas eficazes teriam mais chances de ter informações sobre 

o Programa Escola Sem Partido, assim como ter um posicionamento crítico diante dele, porque 

o acesso à informação de qualidade é um dos elementos que compõem a noção de escola eficaz. 

A escola eficaz é aquela que promove uma educação de qualidade para todos, que é capaz de 

contribuir significativamente para a formação dos estudantes em sentido integral, para além de 

resultados escolares em avaliações externas. 

As pesquisas sobre efeito escola pretendem identificar o efeito da instituição escolar 

sobre as oportunidades educacionais, isto é, o quanto um determinado estabelecimento escolar 

é capaz de contribuir com o aprendizado do aluno, por meio de suas políticas e práticas 

pedagógicas, assim como minimizar as diferenças sociais de origem. Neste trabalho, 

desempenho escolar é entendido tanto como a aprendizagem de conteúdos cognitivos, quanto 

como acesso a informações e recursos culturais que podem fazer diferença na trajetória dos 

estudantes.  

Mesmo que as características da escola não consigam explicar todas as variações de 

desempenho escolar, elas constituem um fator significativo, especialmente no Brasil, onde há 

uma forte relação entre condições de escolarização e classe social. De fato, é possível observar 

escolas públicas de uma mesma rede de ensino que apresentam diferenças significativas no 

desempenho de seus estudantes, o que indica a existência de fatores internos associados ao 

desempenho dos alunos. Identificar tais fatores é um primeiro passo para promover mudanças 

nos resultados escolares. 

O modelo teórico elaborado por Soares (2004) para identificar os fatores escolares 

associados ao desempenho dos alunos serviu de base para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Este modelo mostra como fatores intraescolares e extraescolares estão associados ao 

desempenho do estudante. Para caracterizar tais fatores, este estudo usou dados disponíveis por 

Institutos e Grupos de pesquisa nacionais. Para tratar dos fatores extraescolares, foram usados 
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dados do Observatório das Metrópoles, da plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e o INSE (Indicador 

de Nível Socioeconômico das Escolas) elaborado pelo INEP. Dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) foram usados para medir os fatores intraescolares, 

com destaque para as condições de trabalho dos docentes das instituições e taxas de rendimento 

escolar. A análise da percepção dos estudantes sobre o ESP foi feita a partir do debate realizado 

com 400 estudantes das unidades escolares selecionadas e da leitura das 270 redações 

produzidas entre maio e junho de 2019. 

A dissertação está estruturada em cinco partes, a contar com esta introdução. O primeiro 

capítulo aborda as principais teorias sociológicas sobre as desigualdades educacionais surgidas 

a partir de meados do século XX e o caminho percorrido até chegar às análises institucionais 

sobre o efeito escola. Começa destacando a visão otimista relacionada ao processo de expansão 

educacional dos países de industrialização avançada do hemisfério norte, especialmente 

Estados Unidos, Inglaterra e França. Em seguida trata das teorias da reprodução e suas 

principais contribuições na análise da imobilidade social, com destaque para a obra de Pierre 

Bourdieu. Por último, trata das teorias do efeito escola, um conjunto de análises que lança luz 

sobre os processos que se passam no interior da escola, destacando os fatores escolares com 

impacto na eficácia escolar que com mais frequência têm sido elencados pela literatura 

internacional e nacional especializada. Apresenta o modelo teórico que servirá de análise para 

os dados levantados ao longo da pesquisa.  

O segundo capítulo está voltado para os fatores extraescolares, aqueles sob as quais não 

se tem controle, mas que exercem grande impacto nas relações vivenciadas nos espaços 

escolares e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. Considerando a grande 

influência exercida pelo sistema de ensino no qual a escola está inserida, na primeira seção é 

apresentado um panorama da história recente da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro (SEEDUC), com destaque as políticas educacionais implementadas nos últimos dez 

anos. Em seguida, são apresentadas as características das unidades escolares que fazem parte 

da pesquisa, especialmente as diferenças quanto ao formato organizacional, tamanho e 

localidade da escola. Essas são dimensões importantes da eficácia escolar e, conforme será 

demonstrado, com efeitos significativos no processo de ensino e aprendizado. O capítulo 

apresenta ainda o debate sobre a distribuição desigual das oportunidades objetivas e subjetivas 
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nos bairros das escolas e em que medida determinam a qualidade de funcionamento das 

unidades pesquisadas.  

Dando prosseguimento à caracterização dos estabelecimentos de ensino foi abordado, 

no terceiro capítulo, os fatores intraescolares que possibilitaram conhecer as características 

estruturais dos colégios selecionados, sua organização e dinâmica internas. Este capítulo 

apresenta dados relativos à dinâmica interna das escolas, com destaque para os recursos físicos 

e humanos disponíveis em cada unidade. Apresenta dados disponíveis no site do Ministério da 

Educação sobre as unidades escolares selecionadas e analisa a infraestrutura das escolas e as 

características da atuação docente e da gestão. 

O capítulo quatro aborda a criação e o desenvolvimento do Escola Sem Partido 

recorrendo às suas páginas oficiais na internet, matérias de jornais e projetos de lei 

desenvolvidos no âmbito da organização. A fim de compreender suas principais ideias, 

propósitos e implicações foram mobilizados um conjunto de autores que se dedicaram a refletir 

problematizar os perigos da disseminação de suas ideias para a educação brasileira. A seguir, a 

atenção é voltada para a pesquisa de campo desenvolvida em três colégios de nível médio, 

pertencentes à rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, onde atuo desde 2014 como professora 

de Sociologia. Nestas unidades, foram realizados debates em salas de aulas sobre o ESP e o 

projeto de lei que visa sua implementação na educação nacional. Além do debate, os estudantes 

produziram redações sobre a temática, produzindo um material de referência para a análise dos 

dados. 

As considerações finais buscam sistematizar os principais resultados da pesquisa e 

retomar os argumentos teóricos mapeados. A partir da descrição dos debates em sala de aula e 

da análise das redações produzidas pelos estudantes, foi possível notar semelhanças e diferenças 

quanto ao conhecimento e posicionamentos dos estudantes em relação ao programa. Se, por um 

lado, a escola que reúne o maior número de características das escolas eficazes é também aquela 

na qual os estudantes possuem maior conhecimento sobre o ESP, confirmando a hipótese inicial 

da pesquisa, por outro, as similaridades observadas quanto ao posicionamento sobre adoção do 

programa indicam que os efeitos das escolas eficazes podem não ser tão determinantes quanto 

a percepção da informação adquirida.  
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1 TEORIA SOCIAL E AS DESIGUALDADES DE OPORTUNIDADES 

EDUCACIONAIS 

 

Este capítulo aborda as principais teorias sociológicas sobre as desigualdades 

educacionais a partir de meados do século XX e o caminho percorrido até chegar às análises 

institucionais sobre o efeito escola. Começa destacando a visão otimista relacionada ao 

processo de expansão educacional dos países de industrialização avançada do hemisfério norte, 

especialmente Estados Unidos, Inglaterra e França, que servirão de referência porque seus 

sistemas educacionais expandiram rapidamente no período pós-guerra, sendo um farol 

importante para países de expansão tardia como o Brasil, ainda que se observe as 

particularidades de sociedades periféricas como as que constituem a América Latina. Em 

seguida trata das teorias da reprodução e suas principais contribuições na análise da imobilidade 

social, com destaque para a obra de Bourdieu. Esses passos são importantes para chegar às 

teorias do efeito escola, um conjunto de análises que lança luz sobre os processos que se passam 

no interior da escola. É a partir dela que os dados desta pesquisa são analisados. 

 

1.1 UMA VISÃO OTIMISTA DA EDUCAÇÃO 

O debate sobre desigualdades de oportunidades educacionais emergiu nos países 

industrialmente desenvolvidos entre as décadas de 1950 e 1960, período em que a economia 

mundial passava por um ciclo de prosperidade econômica e social, interrompido em meados de 

1970 em decorrência das crises do petróleo e o aumento da dívida pública, dentre outros fatores. 

Essas décadas foram atravessadas por intensas mudanças sociais, com desdobramentos no 

campo educacional. A sociologia da educação irá se desenvolver enquanto campo de pesquisa 

neste contexto, tornando-se um dos principais ramos da Sociologia em países como França, 

Inglaterra e Estados Unidos, onde foram desenvolvidas importantes pesquisas na área da 

educação. 

Neste momento, predominava tanto na Sociologia, quanto no senso comum, uma visão 

otimista, de inspiração funcionalista em relação a educação, que concebia a escola como um 

importante elemento na formação de uma nova sociedade justa, moderna e democrática, isto é, 

meritocrática, centrada na razão e nos conhecimentos científicos, e fundamentada na autonomia 



18 

 

 

 

 

individual. Acreditava-se que com a oferta de educação pública e gratuita, o problema do acesso 

à educação seria sanado, garantindo a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos, que 

poderiam assim competir em condições de igualdade dentro do sistema educacional. Aqueles 

que se destacassem, por uma questão de justiça, progrediriam na escolarização e futuramente 

ocupariam os postos mais altos na hierarquia educacional. A escola era entendida como uma 

instituição neutra, difusora de um conhecimento racional e objetivo, em que a seleção dos 

alunos ocorreria com base em critérios racionais (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

No contexto de acelerado crescimento econômico, desenvolveu-se o denominado 

Estado de Bem-Estar Social, caracterizado pela criação de aparatos estatais de serviço e 

proteção social, com o objetivo de promover a igualdade social e combater as desigualdades. 

Nos países industrialmente desenvolvidos foram elaborados programas de reforma social e 

políticas de combate à pobreza (war on poverty) (NOGUEIRA, 1990). O pós-guerra é também 

marcado pela disputa entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos e União 

Soviética, pela supremacia militar e armamentista. No contexto da Guerra fria, as políticas de 

desenvolvimento econômico e modernização tecnológica foram intensificadas, colocando em 

pauta a necessidade de mão-de-obra qualificada para acompanhar os rápidos avanços técnicos. 

Paralelo a isto, estes países passavam por aumento vertiginoso das taxas de natalidade, 

conhecido como baby boom do pós-guerra (NOGUEIRA, 1995). 

Com o aumento demográfico, demanda por mão de obra qualificada e investimentos 

públicos em educação, houve uma “explosão escolar”, um aumento substancial e acelerado nas 

taxas de escolarização. O processo de democratização do ensino, justificava-se, por um lado, 

por motivos econômicos, a necessidade de mão de obra qualificada para suprir as demandas do 

mercado e, por outro, no discurso da justiça social, o direito de todos a uma formação segundo 

suas aptidões e preferências (FERREIRA, 2006). A ampliação do sistema educacional, 

sobretudo o ensino secundário e o ensino superior, colocaram para o Estado uma nova 

problemática quanto ao planejamento e administração de um sistema de proporções até então 

desconhecidas.  

Nesta “civilização do saber e da competência”, tratava-se de detectar o potencial 

disponível de talentos com que contava cada país, de bem gerenciá-lo e de não 

desperdiçá-lo, enfrentando assim a concorrência internacional; e os sistemas de ensino 

foram então chamados a colaborar na satisfação das necessidades da sociedade 

tecnológica. (NOGUEIRA, 1990, p. 52). 
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Sob o pensamento liberal-democrático dominante nos países ocidentais, levantavam-se 

questões relativas às possibilidades de ascensão social de indivíduos de diferentes camadas 

sociais e o alcance e limites da meritocracia. As discussões e disputas políticas em torno das 

desigualdades sociais em geral, e em particular, as desigualdades educacionais, farão parte das 

indagações sobre as quais a sociologia irá se debruçar. A preocupação com a qualidade do 

ensino, distribuição de oportunidades educacionais e, principalmente, a necessidade de 

conhecer o público escolar, incentivaram o surgimento de investigações empíricas que se 

dedicaram às análises quantitativas dos efeitos da origem social sobre as oportunidades 

escolares. 

 

1.2 OS GRANDES SURVEYS EDUCACIONAIS 

Em países como Estados Unidos, Inglaterra e França foram desenvolvidos grandes 

surveys educacionais entre as décadas de 1950 e 1960. Dentre estas, destaca-se o Relatório 

Coleman, realizado nos Estados Unidos em meados dos 1960, no contexto da implementação 

da Lei dos Direitos Civis, com o propósito de descrever as diferenças de oportunidades 

educacionais segundo cor/ raça, origem social, religião, entre outros, nas instituições escolares 

de todo o país. Conduzido por James Coleman e seus colegas, o estudo contou com a 

participação de centenas de milhares de estudantes em diferentes estados.  

O caráter pioneiro do relatório estava em buscar identificar possíveis relações entre as 

características das escolas e o desempenho alcançado por alunos de diferentes grupos sociais 

(BROOKE; SOARES,2008). Por meio da aplicação de questionários entre alunos, professores, 

diretores e superintendentes do distrito escolar, foram coletadas informações sobre as 

características das escolas, dos docentes, dos alunos e de seu meio familiar. No intuito de avaliar 

o desempenho acadêmico foram aplicados diferentes testes entre os alunos. A aplicação da 

técnica de análise de variância permitiu a medição da variação nos desempenhos dos alunos de 

uma mesma escola e de alunos de escolas diferentes (NOGUEIRA, 1995). 

A hipótese inicial era a de que alunos que frequentavam escolas com maior oferta de 

recursos materiais e pedagógicos, como bibliotecas, boa estrutura física e professores bem 

capacitados, teriam desempenho superior a alunos que frequentassem escolas com menor oferta 

de recursos. Acreditava-se que os inputs ou insumos escolares, isto é, equipamentos e outras 

condições de funcionamento da escola, determinavam os outputs ou resultados, a qualidade da 

escola seria definida segundo a qualidade ou quantidade dos insumos (BROOKE; SOARES, 
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2008). O objetivo do trabalho era demonstrar que a igualdade de oportunidades educacionais 

poderia ser garantida com o investimento em recursos para a melhoria das escolas (LEE, 2010).  

No entanto, os resultados não encontraram grandes diferenças no desempenho dos 

estudantes relacionados às características das escolas, pois, as escolas apresentaram mais 

características em comum do que disparidades no que se refere a recursos, e as variações entre 

diferentes escolas foram menores do que as variações dentro de uma mesma escola. A pesquisa 

desenvolvida por Coleman, diferente do que se esperava, identificou que as diferenças 

socioeconômicas entre os alunos pareciam ter maior influência sobre o desempenho escolar do 

que as características da escola. A explicação para as desigualdades educacionais estaria, assim, 

atrelada à herança cultural familiar: 

 

[...] os dados estavam a demonstrar que essas variações interescolas deviam-se menos 

às características do estabelecimento do que à composição social de sua clientela, 

repousando a fonte das desigualdades muito mais sobre fatores familiares e 

individuais, do que sobre as variáveis escolares (NOGUEIRA, 1995, p.55).  

 

As conclusões apontadas pelo relatório causaram grande impacto por contrariar o 

pensamento vigente e concluir que a escola teria pouco impacto no desempenho dos alunos, 

demonstrando as limitações do sistema educacional na promoção de igualdade social.  Anos 

mais tarde, em 1973, essa conclusão foi resumida pela seguinte frase “a escola não faz 

diferença” (NOGUEIRA, 1995). Devido às polêmicas conclusões do relatório acerca do papel 

da escola, foram desenvolvidos inúmeros outros estudos com o objetivo de colocar à prova tais 

conclusões.  

Em que pese as críticas e polêmicas, não se pode desconsiderar a grande contribuição 

do Relatório Coleman para o debate sobre as desigualdades escolares, especialmente porque 

levantou novas questões no que se refere às relações entre fatores individuais, sociais e 

escolares que implicam nas desigualdades entre os alunos diante do ensino. Os resultados 

encontrados colocavam a necessidade de reconhecer que o desempenho escolar estaria muito 

mais relacionado a origem social do que a dons individuais, expondo, assim, o mito da 

igualdade de oportunidades diante da escola. 

As grandes pesquisas quantitativas desenvolvidas com o patrocínio dos governos inglês, 

estadunidense e francês evidenciaram o peso da origem social sobre os destinos escolares. Em 

um primeiro momento, tais resultados não foram suficientes para fazer com que a perspectiva 

funcionalista fosse superada, pois acreditava-se que os problemas identificados nos sistemas de 
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ensino ainda pudessem ser superados com um maior volume de investimentos. Porém, a médio 

prazo, o mito da igualdade de oportunidades diante da escola foi perdendo espaço 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

 

1.3 CRISE ECONÔMICA E POLÍTICA E AS TEORIAS DA REPRODUÇÃO 

Entre o final da década de 1960 e início dos anos 1970 o cenário socioeconômico e 

político passou por transformações em que a prosperidade e o otimismo deram lugar a crise 

econômica e ao pessimismo. O crescimento econômico da década anterior e o aumento das 

oportunidades de escolarização nos países industrialmente desenvolvidos não foram capazes de 

cumprir as promessas de integração social. As desigualdades sociais e educacionais 

permaneceram e o mito da igualdade de oportunidades educacionais passou a ser fortemente 

contestado. A esperança é tomada pela desilusão que se materializa em inúmeras revoltas 

sociais. 

Eclodiram nos Estados Unidos conflitos sociais de diferentes ordens como: a luta contra 

as discriminações raciais, a crítica a guerra do Vietnã, as lutas feministas, a denúncia as relações 

autoritárias no campo educacional, que se somaram a insatisfação com a persistência das 

desigualdades sociais e o fracasso de programas de reformas sociais e culminaram em um 

período de radicalismo político. Na Inglaterra, a insatisfação juvenil caminhou para o lado da 

cultura, resultando em um forte movimento de contracultura. Em ambos os países se 

desenvolveu uma nova esquerda (New Left) principalmente nos círculos universitários. Na 

França, a crise econômica, política e cultural é expressa no Maio de 1968, marcado pela 

insurgência do movimento estudantil que contestava a organização e as funções da 

Universidade com seu caráter autoritário e elitista (NOGUEIRA, 1990).  

O movimento de contestação do papel da escola frente as expectativas suscitadas pela 

ampliação do sistema educacional abriram espaço para o desenvolvimento de novas teorias que 

lançassem outros olhares sob as instituições de ensino. A escola, até então, apresentada como 

instrumento de transformação e melhoria da sociedade ou como promotora do desenvolvimento 

econômico e social, será denunciada como um importante mecanismo de dominação e 

reprodução social (FERREIRA, 2006). É neste contexto que irão se desenvolver um conjunto 

de teorias com o objetivo de explicar as relações entre escola e estrutura social que ficou 

conhecido como “paradigma da reprodução”. As grandes pesquisas empíricas produzidas nas 

décadas de 1950 e 1960 tiveram importante contribuição para o desenvolvimento das teorias da 
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reprodução. Os dados levantados a partir dos extensos surveys foram amplamente utilizados 

pelos principais teóricos da nova corrente de pensamento que surgia.  

Nogueira (1990) atribui a origem e o desenvolvimento das diferentes vertentes teóricas 

dentro do paradigma da reprodução, primeiro, a necessidade de suprir a carência de uma análise 

mais abrangente e de uma teoria mais globalizante que pudesse responder a complexidade das 

relações entre o sistema educacional e as demais instituições sociais, além, de interpretar o 

fracasso das promessas de democratização do ensino, dado o caráter fragmentário dos dados 

empíricos coletados nas grandes pesquisas desenvolvidas nas décadas anteriores e a natureza 

descritiva de seus resultados. A carência por um modelo explicativo mais completo foi 

preenchida pelo pensamento estruturalista que vinha ganhando espaço nas Ciências Sociais. 

Em segundo lugar, o predomínio do pensamento marxista no meio intelectual, que foi 

fundamental para a formulação da sociologia crítica. As teorias da reprodução colocaram-se, 

assim, em oposição à ideologia reformista da pesquisa e das políticas de enfrentamento as 

desigualdades escolares. A corrente estruturalista-marxista que surgiu na época, denominada 

neomarxismo, tinha como principal inquietação a busca por explicar todas as instituições sociais 

por meio de seus supostos efeitos macrossociais. Para esta corrente todas as instituições sociais 

serviriam para a reprodução da classe dominante, e as instituições de ensino não fugiriam a essa 

regra (NOGUEIRA, 1990). 

O olhar crítico acerca do papel e funcionamento do sistema educacional na produção e 

reprodução das desigualdades de classe, lançado pelos teóricos da reprodução, contribuiu para 

desmistificar a pretensa neutralidade das instituições de educação frente às trajetórias escolares. 

Para estes, os conhecimentos transmitidos nas escolas têm um nítido caráter de classe e 

contribuem para legitimação das hierarquias sociais e manutenção dos privilégios de classe, em 

nada contribuindo para uma efetiva mudança das estruturas sociais. A escola seria dotada da 

capacidade de manipular e moldar as consciências e, assim, contribuir de maneira decisiva na 

produção das condições de reprodução da dominação de classes (SILVA, 1990).   

As principais referências do paradigma da reprodução são os franceses Louis Althusser, 

Cristian Baudelot e Roger Establet; Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron; e os 

estadunidenses Samuel Bowles e Hebert Gintis. Em que pese as semelhanças entre os autores, 

há muitas diferenças conceituais e metodológicas.  

Louis Althusser, em “A ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado” (1983), abordou 

a questão do papel do Estado na reprodução das classes sociais e identificou dois tipos de 
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aparatos do Estado por meio dos quais a sociedade capitalista garante a sua perpetuação. 

Primeiro, os aparelhos repressivos de Estado, dentre eles, o Governo, a Polícia, o Judiciário, 

que utilizam da força e da repressão. Em segundo, os aparelhos ideológicos de Estado, que 

incluem, a família, a religião, a escola, e que atuam por meio do convencimento. Para o autor, 

a escola ocupa lugar privilegiado na produção e disseminação da ideologia dominante, por 

atingir a grande maioria da população por um período considerável. A transmissão e inculcação 

da ideologia dominante através da escola ocorre, direta e indiretamente, por meio das 

disciplinas escolares.   

No livro “A escola capitalista na França” (1971), Baudelot e Establet, seguiram os 

caminhos trilhados por Althusser e forneceram alguns detalhes que faltavam ao esquema do 

autor. De acordo com os autores, a escola, enquanto aparelho ideológico, possui duas funções 

básicas, a formação da força de trabalho e a inculcação da ideologia burguesa. A tese principal 

defendida é a da escola dualista, isto é, embora a escola aparente ser unitária e unificadora, está 

dividida em duas redes opostas, que correspondem a própria divisão de classes da sociedade 

capitalista. Dessa forma, temos de um lado, a rede de escolarização primária-profissional, 

destinada a classe trabalhadora, que será cumprida pela maior parte da população. Do outro 

lado, a rede secundária-superior, que possui um status superior, onde apenas uma pequena 

parcela da população conseguirá chegar. Essa separação acaba por reproduzir as relações de 

produção capitalistas, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

Os economistas Bowles e Gintis, no livro “A escola capitalista na América” (1976), 

argumentam que a escola é um reflexo do local de trabalho capitalista, e justamente por ser esse 

reflexo, garante que o local de trabalho capitalista receba o tipo de trabalhador adequado aquele 

espaço e de acordo com as divisões no processo produtivo. A aprendizagem das atitudes 

necessárias para ser um bom trabalhador no capitalismo, se desenvolve a partir das vivências 

no ambiente escolar, é a escola que garante que essas atitudes sejam incorporadas pelos 

estudantes, futuro trabalhadores (SAVIANI, 1999). Os autores atribuem maior importância aos 

aspectos práticos da ideologia, ou seja, a experiência resultante de se viver no contexto escolar, 

ao invés, da ênfase na “inculcação oral de mensagens ideológicas e da diferenciação social 

produzida via conteúdos cognitivos diferenciados” (SILVA, 1990, p.5) observada em 

Althusser, Baudelot e Establet. 

A produção intelectual de Pierre Bourdieue Jean-Claude Passeron se destaca entre as 

teorias da reprodução elaboradas neste período. Obras como, “Os herdeiros” (1964) e “A 
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reprodução” (1970), figuram ainda hoje entre as mais importantes para a compreensão das 

funções da escola e das desigualdades educacionais. Diferente das análises marxistas, Bourdieu 

e Passeron, não concebiam os processos escolares partindo das características da produção 

econômica capitalista. Para os autores, a cultura não depende da economia, a cultura funciona 

como economia, como no conceito de “capital cultural”. E o que garante a reprodução social é, 

entre outros, a reprodução cultural, ou seja, a reprodução da cultura dominante. 

Bourdieu e Passeron negam a suposta neutralidade da instituição escolar e do 

conhecimento escolar, indicando o papel da escola na transmissão de uma forma de 

conhecimento pretensamente universal, mas que na prática cumpre o papel de aprofundar as 

desigualdades sociais. A escola seria uma instituição completamente parcial, que atua em prol 

da reprodução e legitimação da dominação exercida pelas classes dominantes, uma vez que, de 

forma dissimulada, o que a instituição cobra dos alunos são os gostos, as crenças, as posturas e 

os valores da classe dominante.  O sistema escolar, longe de atuar como fator de mobilidade 

social, “é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de 

legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

dom natural” (BOURDIEU, 2007, p. 41).  

 

1.4 EDUCAÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL EM PIERRE BOURDIEU 

Devido à grande importância de Pierre Bourdieu no debate acerca das desigualdades 

educacionais, cabe discorrer mais profundamente em seus escritos sobre educação. Sua obra é 

marcada pela tentativa de superação de um clássico dilema da sociologia, a oposição entre 

objetivismo e subjetivismo, entre ação e estrutura, entre indivíduo e sociedade. Com esse 

intuito, Bourdieu dedicou-se a elaborar uma teoria da ação que pudesse dar conta de explicar 

os processos de mediação presentes na passagem da estrutura social para a ação individual. 

Nesta perspectiva, o indivíduo não é um ser totalmente autônomo, independente e senhor de 

suas vontades, como também não é um sujeito determinado de modo mecânico pelas condições 

objetivas. O indivíduo é socialmente configurado em todos os sentidos, os gostos, as aptidões, 

aspirações, posturas corporais, tudo é socialmente constituído (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 

2002).   

 Para Bourdieu, a ação das estruturas sociais sobre o comportamento individual ocorre, 

principalmente, de dentro para fora. Desde o seu nascimento, em um determinado contexto 

familiar e social que corresponde a uma posição específica na estrutura social, os indivíduos 
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incorporariam um habitus familiar ou de classe, ou seja, um conjunto de disposições para a ação 

que são típicas dessa posição e que irá orientá-lo ao longo da vida nos mais diversos contextos 

sociais. Ao agir de acordo com o habitus em que foi socializado, os indivíduos reproduzem a 

estrutura social. Esse processo não ocorre de maneira mecânica, pois essas disposições 

incorporadas não são normas rígidas e detalhadas de ação, são princípios de orientação que 

dependem da adaptação dos sujeitos de acordo com as necessidades de atuação, constituindo 

uma relação dinâmica. Dessa forma, a estrutura social conduziria as ações individuais e se 

reproduziria através delas.   

Uma das particularidades da teoria elaborada por Pierre Bourdieu é a discussão acerca 

da herança cultural familiar, que se diferencia entre as classes sociais. Esta é responsável pela 

diferença inicial entre as crianças ao ingressar no sistema escolar, e irá marcar a relação que a 

criança estabelecerá com a escola, sua trajetória e desempenho escolar. Muitas vezes, a maneira 

como essa herança atua não é identificada na sua totalidade. Bourdieu (2007) afirma que muito 

mais do que a ajuda com trabalhos escolares, conhecimento a respeito do funcionamento, 

organização escolar e perspectivas profissionais, cada família transmite o que denomina de 

capital cultural, mais de maneira indireta do que direta, de geração para geração, e isso 

constituiria o principal diferencial para o êxito escolar.  

Cada indivíduo se caracteriza por uma bagagem herdada socialmente, que inclui certos 

componentes objetivos, externos ao indivíduo e que podem contribuir para o êxito escolar. 

Assim, temos o capital econômico, que se refere aos bens e serviços a que ele dá acesso; o 

capital social, que diz respeito ao conjunto de relações sociais influentes mantidos pela família; 

e o capital cultural, que pode se manifestar em diversos estados. O estado objetivado se traduz 

no acesso à obras de artes, obras literárias, obras teatrais, etc. Como capital cultural 

institucionalizado tem-se os títulos, certificados e diplomas. A bagagem herdada também inclui 

componentes que irão fazer parte da própria subjetividade do indivíduo, especialmente, o 

capital cultural na sua forma “incorporada”. Neste tipo de capital, está presente o que Bourdieu 

denomina como cultura “geral”, isto é, os gostos em relação a arte, culinária, decoração, 

vestuário, esportes, assim como o domínio da língua culta e as informações sobre o universo 

escolar. Este capital é o que possui maior impacto sobre a trajetória escolar.  

Para as crianças que possuem esse capital cultural a educação escolar funciona como a 

continuidade da educação recebida em casa, favorecendo o aprendizado dos conteúdos e 

códigos transmitidos na escola, enquanto para as crianças que não herdaram tal capital, a escola 
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apresenta-se como algo estranho, uma realidade distante, com a qual há pouca ou nenhuma 

identificação. Bourdieu (2007) argumenta que as avaliações escolares não tratam apenas de 

verificar a aprendizagem, pois por meio delas se realizam julgamentos culturais e morais dos 

estudantes. Ao cobrar determinado estilo de falar, escrever e se comportar que correspondem a 

maneira de se portar das classes mais favorecidas, beneficiam as crianças que foram 

previamente socializadas segundo esse padrão, ou seja, que herdaram essa bagagem.  

As diferenças de conhecimento entre estudantes de diferentes origens sociais se tornam 

maiores quanto mais nos distanciamos dos domínios controlados diretamente pela escola. 

Observa-se, por exemplo, que quanto mais elevada a origem social maior domínio sobre arte, 

teatro, música, cinema, isto é, conhecimentos que escapam da esfera escolar. Os saberes (e um 

“savoir-faire”), gostos e um “bom gosto”, que são herdados pelos filhos das classes mais 

favorecidas, são interpretados como dom, não sendo considerados como algo ensinado e 

aprendido, e sua rentabilidade escolar está relacionada justamente a essa interpretação. A 

cultura livre e o conhecimento da língua culta correspondem a parte mais importante e mais 

ativa da herança cultural e são transmitidas de maneira osmótica, reforçando nos membros das 

classes cultas a crença de que se trata de um dom a posse desses conhecimentos, aptidões e 

atitudes (BOURDIEU, 2007). 

As atitudes dos membros das diferentes classes sociais diante da escola, da cultura 

escolar e das expectativas em relação aos estudos, de acordo com Bourdieu (2007), expressam 

o sistema de valores implícitos ou explícitos que correspondem a sua posição social. Através 

do acúmulo histórico de experiências de sucesso ou fracasso escolar, os grupos sociais elaboram 

um conhecimento prático, não plenamente consciente, acerca das possibilidades de êxito ou 

não, em determinada carreira escolar. Dependendo da posição do grupo no espaço social, do 

volume e dos tipos de capitais que seus membros possuem, são adotadas estratégias de ação 

relativas a um maior ou menor investimento na educação escolar conforme as probabilidades 

de obter êxito. As estratégias mais adequadas as condições objetivas, que foram sendo adotadas 

pelo grupo com o passar do tempo, são incorporadas pelos sujeitos como parte de seu habitus 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

Bourdieu identificou três conjuntos de disposições e de estratégias de investimento 

escolar que tendem a ser adotados de acordo com a classe social. As classes populares possuem 

a tendência de investir de maneira mais modesta no sistema escolar. A falta de experiências de 

sucesso escolar somada a escassez de capital econômico e cultural faz com que o investimento 
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seja considerado incerto e arriscado. Esse grupo tende a privilegiar carreiras escolares mais 

curtas, que possam proporcionar uma entrada mais rápida no mercado de trabalho, considerando 

os altos custos de se adiar essa entrada. Por esses motivos, a postura dessas famílias diante da 

vida escolar dos filhos tende a ser mais “liberal”, no sentido de que os pais tendem a não ser 

rigorosos no acompanhamento da vida escolar e nem exigentes em relação a um bom 

desempenho estudantil. A possibilidade de investir em um prolongamento dos estudos pode 

ocorrer em casos em que a criança ainda nas séries iniciais apresenta resultados 

excepcionalmente positivos. 

Já as classes médias, ou pequena burguesia, tendem a investir de modo massivo no 

sistema escolar, pois enxergam na escola a possibilidade de dar prosseguimento ao processo de 

ascensão social. O investimento no mercado escolar representa um menor risco para estes que 

já possuem certo acúmulo de capitais. Visando criar condições favoráveis à ascensão social, 

estes não mediriam esforços, dedicando-se intensivamente aos estudos, renunciando aos 

prazeres imediatos visando um projeto futuro. Tendem ainda a reduzir o tamanho das famílias, 

controlando o número de filhos e a empenhando-se fortemente na aquisição de capital cultural. 

As elites também investiriam fortemente em educação escolar, porém, sem a pressão típica das 

classes médias, porque para as elites o sucesso escolar é considerado algo natural, em que não 

há necessidade de grandes esforços por parte da família como ocorre com a pequena burguesia. 

Em primeiro lugar, a posse de capitais de volume expressivo tornaria pouco provável o fracasso 

escolar. Em segundo, este grupo já ocupa as posições dominantes na sociedade, estando livre 

da luta pela ascensão social 

. 

[...] a estrutura de oportunidades objetivas de ascensão social e, mais precisamente, 

das oportunidades de ascensão pela escola condicionam as atitudes frente à escola e à 

ascensão pela escola [...] e isso por intermédio de esperanças subjetivas (partilhadas 

por todos os indivíduos definidos pelo mesmo futuro objetivo e reforçadas pelos 

apelos à ordem do grupo), que não são senão as oportunidades objetivas 

intuitivamente apreendidas e progressivamente interiorizadas. (BOURDIEU, 2007, 

p.49). 

 

Na perspectiva de Bourdieu, somente é possível pensar o sistema de ensino relacionado 

à estrutura das relações de classe. Nogueira e Nogueira (2002) argumentam que o ponto de 

partida do autor talvez esteja na concepção de arbitrário cultural. Bourdieu aproxima-se da 

concepção antropológica de cultura que compreende que nenhuma cultura pode ser considerada 

superior a outra, e que a cultura de cada grupo social seria, por definição, arbitrária. Por essa 
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perspectiva, a cultura transmitida e consagrada pela escola não poderia ser considerada superior 

a nenhuma outra. No entanto, a cultura escolar, apesar de arbitrária, é reconhecida socialmente 

como a cultura legítima, a única universalmente válida. Essa transformação, de um arbitrário 

cultural em cultura legítima, ocorre por meio de disputas entre vários arbitrários. Em uma 

sociedade de classes, os valores arbitrários que são impostos como cultura legítima se referem 

àqueles sustentados pela classe dominante. Dessa forma, a cultura escolar socialmente 

legitimada corresponde, basicamente, a cultura imposta como legítima pelas classes 

dominantes.  

Para que a cultura escolar tenha legitimidade é necessário mascarar seu caráter arbitrário 

e de classe, apresentando-a como uma cultura neutra. A autoridade da ação desenvolvida pela 

escola está, justamente, na capacidade de ocultar a arbitrariedade e o vínculo com a classe 

dominante. Ocultando que a cultura escolar é a cultura das classes dominantes, o sistema de 

ensino oculta também a maneira como isso implica no sucesso escolar dos filhos das elites. As 

diferenças no desempenho escolar são percebidas como diferenças de capacidade, quando, na 

verdade, relacionam-se a uma maior ou menor proximidade entre a cultura escolar e a cultura 

familiar do aluno. Ao ter a sua legitimidade reconhecida a escola fica livre para exercer suas 

funções de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A reprodução é garantida pelo 

fato de que os alunos que possuem o capital cultural exigido pela escola, e que por isso terão 

bons resultados escolares, pertencem a classe dominante. Já a legitimação ocorre de modo 

indireto, através da negação do privilégio cultural que é oferecido dissimuladamente aos filhos 

das elites. 

O fato de não reconhecer que as habilidades exigidas pela escola são socialmente 

condicionadas, tratando-as como indicadores de inteligência e talento natural, “transforma as 

desigualdades de fato em desigualdades de direito, as diferenças econômicas e sociais em 

“distinção de qualidade”, e legitima a transmissão da herança cultural” (BOURDIEU, 2007, p. 

59). Exercendo, segundo Bourdieu, uma função mistificadora, através do que chama de 

“ideologia do dom”, pois contribui para manter os indivíduos das classes mais baixas nas 

posições que a sociedade lhes reserva, fazendo-os acreditar que seu destino social se deve a 

uma falta de aptidão natural. A recusa em transmitir a todos seus alunos de maneira metódica, 

aquilo que apenas alguns herdaram, sanciona as desigualdades que somente a escola poderia 

reduzir. A explicação para que o sistema escolar se sinta desobrigado a ensinar aqueles que não 

herdaram de seu meio social, o capital cultural e linguístico exigido, se deve ao fato de que ele 
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se destina aos herdeiros do capital cultural que ele pressupõe e consagra, mesmo sem 

explicitamente exigi-lo e transmiti-lo (BOURDIEU, 2007). 

As análises empreendidas por Pierre Bourdieu acerca do funcionamento do sistema 

escolar e da reprodução social representam um importante avanço para os estudos sobre 

desigualdades escolares e para a Sociologia da Educação de modo geral. Além de expor a 

cultura escolar como cultura dominante dissimulada, denunciando sua suposta neutralidade e a 

“ideologia do dom”, demonstrou que a relação entre desempenho escolar e origem social se 

deve tanto a fatores internos quanto a fatores externos a escola.  

É inegável a importância das teorias da reprodução, e particularmente, da teoria 

desenvolvida por Bourdieu, o que não a isenta de críticas. Frequentemente acusada de 

deterministas e pessimistas, devido a um enfoque excessivamente estrutural, a principal crítica 

é de que daria pouca margem de atuação para os indivíduos e de mudança social. Teorias como 

essa funcionam muito bem para análises macrossociológicas, porém, quando se busca 

compreender casos particulares, especialmente as exceções do sistema, suas limitações são 

evidenciadas.  

 

1.5 FATORES EXTRAESCOLARES E INTRAESCOLARES COM IMPACTO NA 

EFICÁCIA ESCOLAR 

Um novo referencial de análise se desenvolve na sociologia da educação a partir da 

década de 1970. As pesquisas educacionais se abriram para novas perspectivas, incorporando 

novos objetos e novas metodologias, passando a valorizar abordagens microssociais até então 

pouco usuais nessa área de conhecimento. O foco dos estudos é transferido para o contexto e 

os processos escolares e o interesse volta-se para dentro da escola. Além dos já conhecidos 

surveys, foram incorporados os estudos de caso, especialmente em instituições que obtinham 

resultados excepcionais nas avaliações educacionais. Durante os anos 1980, os trabalhos 

voltados para os estabelecimentos de ensino se multiplicaram, impulsionados pelas reformas 

educacionais que ocorreram nos principais países produtores de pesquisas, tornando as escolas 

mais autônomas e menos homogêneas entre si. Também contribuiu com o campo o 

desenvolvimento de novas metodologias de análise, modelos estatísticos mais elaborados, 

chamados modelos multiníveis, que puderam resolver problemas teóricos e metodológicos que 

foram alvo de críticas nos estudos produzidos nas décadas anteriores, como o Relatório 

Coleman, por exemplo. 
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Esses modelos permitem analisar o contexto, ou seja, investigar a relevância relativa 

da escola para o desempenho dos estudantes, uma vez que possibilitam separar os 

efeitos dos fatores associados ao aluno e sua família, dos efeitos provenientes dos 

fatores escolares que se referem às políticas e práticas desenvolvidas na escola ou nas 

classes de aula (VARGAS, 2009, p. 115).  

Se as pesquisas desenvolvidas durante a década de 1960 instauraram um clima de 

pessimismo ao postularam que “a escola não faz diferença”, a safra de estudos posterior não 

mediu esforços para demonstrar justamente o contrário: “a escola faz diferença” e pode exercer 

influência sobre as oportunidades educacionais. Os fatores socioeconômicos seguem possuindo 

grande importância sobre os resultados escolares, porém a diferença entre uma escola e outra, 

mesmo que pequena, não é desconsiderada. Novas pesquisas demonstraram ser possível, a 

partir da adoção de certas políticas e práticas pedagógicas, reduzir o impacto dos fatores 

externos a escola sobre o desempenho acadêmico do público escolar, particularmente aqueles 

referentes ao nível socioeconômico. Nascem daí os estudos sobre a escola eficaz (effective 

school) e o efeito-escola (school effect) cuja preocupação está em identificar os fatores escolares 

capazes de influenciar no desempenho dos alunos (ALVES; SOARES, 2007). 

As pesquisas sobre efeito-escola identificam quais as características da instituição 

escolar que influenciam o desempenho de seus alunos. Entende-se por efeito-escola o quanto 

um determinado estabelecimento escolar é capaz de acrescentar ao desempenho escolar do 

aluno, por meio de suas políticas e práticas pedagógicas. Mesmo que as características da escola 

não consigam explicar todas as variações de desempenho escolar, elas constituem um fator 

significativo, especialmente no Brasil, onde há uma forte relação entre condições de 

escolarização e classe social (BROOKE; SOARES, 2008; TORRECILLA, 2008; VARGAS, 

2009). 

No Brasil, as pesquisas sobre efeito-escola despontaram a partir da metade da década 

de 1990, momento em que o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) passou a 

disponibilizar dados elaborados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os 

resultados obtidos através do SAEB trouxeram à tona o quadro de enormes desigualdades 

educacionais entre escolas da mesma rede de ensino. A disponibilidade de dados comparáveis 

sobre o desempenho dos alunos da educação básica possibilitou que o sistema educacional 

brasileiro fosse analisado por outra perspectiva. Tornou-se possível avaliar, para além da 

capacidade de atendimento do sistema a crianças e adolescentes em idade escolar, as 

características das escolas que mais se associam à aprendizagem. O efeito-escola começa a ser 

mensurado através do cruzamento de informações sobre as condições de funcionamento das 
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escolas, as características socioeconômicas dos alunos e o nível de aprendizado alcançado 

(BROOKE; SOARES, 2008).  

Os estudos produzidos com os resultados do SAEB corroboram com a literatura 

internacional ao demonstrar que a maior parte da variação entre os resultados escolares pode 

ser explicada por fatores externos a escola. No entanto, as pesquisas demonstram também que 

a proporção da variação nos resultados relacionados aos fatores intraescolares é maior no caso 

brasileiro, comparando-o aos valores encontrados em países desenvolvidos. A análise dos dados 

do SAEB de 2003 demonstrou que o efeito das escolas brasileiras varia em média entre 14% e 

22%, dependendo da série e da disciplina, controlada a variável socioeconômica dos alunos. 

Isto significa que a escola frequentada pode fazer diferença na vida do aluno (ALVES; 

SOARES, 2007; ALVES; FRANCO, 2008; VARGAS, 2009). 

Muito já foi produzido e discutido ao longo da trajetória das pesquisas em eficácia 

escolar. Os primeiros estudos estabeleciam uma conexão direta entre insumos e resultados, 

desconsiderando os processos que se passam no interior da escola. De acordo com Gomes 

(2005), “(...), calcula-se o impacto dos livros didáticos e laboratórios sobre a aprendizagem, 

mas não se consegue conhecer com maior precisão como tais recursos são usados e se são 

usados efetivamente” (p. 284).  O autor sugere que uma metáfora mais útil para pensar o sistema 

educativo seria a da cebola. Dividido em camadas, as primeiras são referentes as diversas redes, 

seguidas pelos órgãos gestores regionais e locais, depois as diferentes escolas com suas diversas 

turmas e professores e, finalizando as camadas, os grupos de alunos com diferentes graus de 

adesão aos objetivos da escola. Deste modo, orientações e normas não são transferidas com 

facilidade de uma camada para a outra, indicando uma maior complexidade das relações. Uma 

importante contribuição para o debate foi fornecida pela sociologia das organizações ao revelar 

que o funcionamento da escola não ocorre de modo estritamente racional, num tipo ideal de 

burocracia, semelhante a uma empresa com estrutura piramidal onde as ordens passam de um 

escalão para o outro, mas como organização flexivelmente articulada. 

A busca por identificar os efeitos da escola, isto é, fatores escolares capazes de 

influenciar o desempenho dos alunos, a fim de compreender o que torna algumas escolas mais 

eficazes que outras, mesmo em contextos socioeconômicos muito semelhantes, é um ponto 

crucial para a promoção de mudanças nas escolas e a oferta de ensino de qualidade para todos. 

No entanto, definir as causas e características das escolas eficazes não é das tarefas mais fáceis. 

Em trabalho dedicado a reunir características-chave de escolas eficazes, Pam Sammons (2008) 
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destaca que em pesquisas em eficácia escolar é inapropriado um enfoque determinista. 

Enfatizando a singularidade de cada escola afirma que “não existe uma combinação simples de 

fatores que podem produzir uma escola eficaz” (SAMMONS, 2008, p. 349). Dessa forma, o 

que torna uma escola eficaz não necessariamente tornará outra igualmente eficaz, uma vez que 

muitos fatores devem ser levados em consideração.  

O professor José Francisco Soares, referência em estudos sobre efeito-escola no Brasil 

pondera que não se pode atribuir a nenhum fator isolado a garantia de eficácia escolar. O bom 

desempenho estaria associado a um conjunto de fatores dependentes uns dos outros (SOARES, 

2004). O autor sistematizou os fatores escolares associados ao desempenho dos alunos, a partir 

da literatura especializada, no artigo intitulado “O efeito da escola no desempenho cognitivo de 

seus alunos”, publicado em 2004. O modelo teórico proposto pelo autor servirá de referencial 

de análise para esta pesquisa. Por isso, os próximos parágrafos se dedicam a analisar os fatores 

intraescolares e extraescolares sistematizados por Soares (2004).  

A figura abaixo reproduz o modelo conceitual elaborado pelo autor. A parte superior do 

modelo se refere aos fatores relacionados ao estudante e sua família, considerando que as 

condições socioeconômicas são fatores importantes no desempenho cognitivo dos alunos e não 

podem ser desconsideradas. Chama atenção, no entanto, que apesar da importância destes 

fatores, a análise do efeito-escola se concentra na parte inferior do modelo, onde constam os 

fatores escolares que são objetos de seu trabalho, com destaque para a influência das estruturas 

sociais sobre a escola.  

 

Figura 1 – Modelo Conceitual 
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 Fonte: Soares (2004, p. 85).  

 

 

As influências externas são aquelas sob as quais não se tem controle, mas que exercem 

grande impacto nas relações vivenciadas nos espaços escolares e, consequentemente, no 

processo de ensino-aprendizagem. Todas as escolas estão inseridas em um contexto social, que 

pode ser responsável tanto por criar quanto por restringir oportunidades estruturais para a 

escola. O primeiro fator contextual é o local de instalação da escola. Soares (2004) argumenta 

que para a maioria das escolas, a sua localização determina o tipo de aluno que será atendido, 

assim como os recursos materiais e humanos com os quais contará. Logo, o primeiro passo para 

compreender uma escola deve ser conhecer sua realidade “geográfica”. Associada a essa 

realidade encontra-se a questão da violência, que cada vez mais invade o espaço escolar, 

prejudicando a qualidade dos resultados acadêmicos (idem).  

O segundo fator é tamanho da escola, isto é, o número de alunos atendidos. Pesquisas 

demostraram que o desempenho dos alunos em escolas menores é superior ao desempenho em 

escolas de tamanhos maiores. Outro fator que exerce influência sobre as escolas é a intervenção 

das secretarias de educação sobre o seu funcionamento. As escolas devem respeitar leis e 

regulamentos definidas pelos sistemas de ensino e que podem funcionar tanto como 

oportunidade quanto restrição para a organização escolar. Os alunos e professores representam 
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um importante fator, “uma escola é tão boa quanto seus alunos e professores” (SOARES, 2004, 

p. 86). Por último, mas não menos importante, os recursos financeiros, que correspondem a 

maior restrição externa para o bom funcionamento de uma escola. Soares (2004) defende que 

não há boa escola sem recursos humanos e financeiros adequados.  

Os fatores externos listados acima definem limites claros para a atuação de uma escola. 

Porém, é possível observar que mesmo com esses limites, escolas públicas com condições 

semelhantes apresentam grandes diferenças no desempenho entre os alunos. Isto indica a 

existência de fatores internos associados ao desempenho dos alunos. Identificar tais fatores é 

um primeiro passo para promover mudanças nos resultados escolares (SOARES, 2004). 

As características estruturais da escola que podem ser modificadas por sua ação interna 

são denominadas fatores intraescolares. Soares (2004) divide essas características em: 

recursos, administração e relação com a comunidade. Os recursos de uma escola são os 

recursos físicos, didáticos e humanos. A infraestrutura, isto é, o prédio da escola, os 

equipamentos e condições de uso são aspectos importantes a serem analisados especialmente 

em contexto nacional, onde há uma grande variedade nas condições estruturais das escolas. A 

existência de recursos didáticos é outro fator importante, no entanto não basta identificar sua 

existência, mas especialmente a forma como são utilizados. Entre os recursos humanos, o autor 

destaca a centralidade do professor, sem perder de vista uma série de outros profissionais que 

são necessários para o bom funcionamento da instituição. Os profissionais da administração 

escolar são lembrados como facilitadores do trabalho docente. Para isso, sua atuação deve ser 

feita com profissionalismo, utilizando-se o conhecimento acumulado na área. A escola também 

deve se esforçar para construir uma boa relação com a comunidade, pois o apoio da comunidade 

gera um ambiente de cooperação que resulta em melhores condições de trabalho para os 

docentes e em melhor desempenho dos alunos.  

Ainda sobre os fatores internos que influenciam no desempenho dos alunos, Soares 

(2004) indica que uma escola é definida pelo tipo de interação estabelecida entre as pessoas que 

a compõem. Para o autor, são as relações sociais entre os membros da comunidade escolar que 

definirão como serão utilizados os recursos físicos, qual o estilo de administração e o projeto 

pedagógico. As interações entre a comunidade escolar resultam na denominada cultura da 

escola. Esta cultura compreende um sistema de valores comuns aos membros da comunidade 

escolar, que pressupõe a existência de uma agenda comum de atividades e se materializa no 

tratamento entre professores e alunos. 
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Seguindo o modelo proposto pelo autor, destaca-se a importância de um projeto 

pedagógico consistente e disponível para todos a comunidade escolar, no qual conste as 

decisões acadêmicas tomadas pela administração como a forma de alocação de alunos e 

professores, o uso do tempo escolar, o que será ensinado aos alunos e como se dará a instrução. 

O projeto pedagógico deve favorecer a criação de um clima de desafio intelectual que funcione 

como a base para todas as demais estruturas da escola (SOARES, 2004).  

A teoria sobre efeito escola surge como resposta ao caráter pessimista quanto à 

capacidade da escola de exercer influência sobre a trajetória de vida de seus alunos. Sem 

desconsiderar as implicações da origem socioeconômica, esta teoria tratou de reconhecer que a 

escola faz diferença e pode produzir efeitos sobre as oportunidades educacionais. No próximo 

capítulo, a síntese da literatura acerca da influência dos fatores escolares no desempenho 

cognitivo de alunos produzida pelo professor José Francisco Soares servirá de base para 

caracterizar os colégios que foram selecionados para esta pesquisa. 
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2 FATORES EXTRAESCOLARES: CARACTERIZANDO AS ESCOLAS E SEU 

CONTEXTO 

 

No capítulo anterior foi abordada a questão das desigualdades de oportunidades 

escolares apresentando as diferentes correntes teóricas que ao longo de décadas dedicaram-se a 

refletir sobre o tema. Sem dar por encerrada a discussão acerca do efeito da origem 

socioeconômica sobre o desempenho dos alunos, nem desconsiderar a influência das variáveis 

extraescolares, vimos que novas pesquisas foram realizadas com foco nos processos internos 

da escola. Este capítulo é dedicado as influências externas à escola, denominados fatores 

extraescolares. Estes, de acordo com o modelo teórico adotado para a pesquisa, definem limites 

para a atuação da instituição escolar e podem criar tanto restrições quanto oportunidades 

estruturais para a escola. A questão é que, embora os fatores extraescolares possuam impacto 

sobre os processos escolares, a instituição não possui controle sobre eles.  

O objetivo deste capítulo é descrever as principais características dos colégios que serão 

estudados nesta pesquisa e caracterizar o contexto social e econômico do seu entorno. Como 

demonstrado pela literatura utilizada no capítulo anterior, há forte relação entre o nível 

socioeconômico dos estudantes e o desempenho escolar, o que torna crucial contextualizar o 

universo no qual a escola está inserida para melhor avaliar o efeito da instituição sobre o 

desempenho escolar dos estudantes. Considerando a importância do contexto socioeconômico 

no qual a escola e seu público estão inseridos, o capítulo dará ênfase a localização dos 

estabelecimentos educacionais que são alvo dessa pesquisa e os indicadores de bem-estar 

urbano e desenvolvimento humano da região onde os colégios estão localizados.  

Antes de caracterizar os colégios e contextualizar seu entorno, no entanto, é necessário 

tratar da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e suas políticas 

educacionais, que determinam em grande medida a organização e o funcionamento escolar. 

Entre os fatores externos identificados por Soares (2004) como capazes de impactar os 

processos escolares, destacam-se o tamanho da escola e os recursos financeiros: “Não há boa 

escola sem recursos humanos e financeiros adequados” (SOARES, 2004, p.6).  

A SEEDUC gerencia 1.230 unidades escolares e, aproximadamente, 729 mil alunos2. 

Com um orçamento de aproximadamente R$ 4.8 bilhões, o Rio de Janeiro é o 4º maior estado 

 
2 Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro: Seeduc em números. Disponível em: 

https://www.seeduc.rj.gov.br/mais/seeduc-em-n%C3%BAmeros. Acesso em: 27 mar 2021. 
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em quantidade de escolas estaduais (SEEDUC, 2019). Na última década, a Secretaria passou 

por alguns processos de reestruturação. Em 2011, foi implementado o modelo de Gestão 

Integrada da Escola (GIDE)3, em decorrência do baixo desempenho no IDEB4 (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básico) de 2009, em que estado do Rio de Janeiro amargou a 

penúltima posição no ranking dos estados brasileiros. A GIDE é um sistema de gestão 

educacional responsável por estabelecer padrões para a gestão escolar com foco nos resultados, 

tendo como referência as metas do IDEB (FIGUEIREDO, 2015; MIRANDA, 2020). 

Com a promessa de colocar o Rio de Janeiro entre os cinco melhores estados no ranking 

do IDEB em 2014 e chegar a primeira posição em 2023, foram instituídas uma série de 

mudanças propostas pelo Secretário de educação Wilson Risolia (2010 a 2014). A GIDE veio 

acompanhada da criação do IDERJ5 (Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de 

Janeiro); de um programa de bonificação por resultados, destinado ao pagamento de uma 

remuneração por desempenho aos servidores públicos que cumprissem as metas estabelecidas 

para a sua unidade escolar; processo seletivo interno6 para cargos comissionados como Diretor 

Escolar e Coordenador Pedagógico; a criação de um currículo mínimo para cada disciplina; 

programa de formação continuada para professores com pagamento de bolsas; cursos7 de 

formação para gestores escolares(FIGUEREDO, 2015). 

 
3 A Gestão Integrada da Escola (GIDE), metodologia desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial 

(INDG), foi implantada com o objetivo de facilitar o alcance das metas pelas escolas, e consequentemente as metas 

de cada Diretoria Regional e da Secretaria de Educação. O sistema foi adotado por outras redes públicas de ensino 

no Brasil, dentre elas as redes estaduais do Ceará, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro e Mato Grosso (FIGUEIREDO, 2015). 
4 O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do 

ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação) (INEP, 

s.d.). 
5 O IDERJ, assim como o IDEB, é um indicador da qualidade do ensino de cada escola que compõe a rede estadual 

do Rio de Janeiro, sendo medido anualmente. Este índice tem como objetivo produzir um diagnóstico de cada 

escola em uma escala de zero a dez, baseando–se no Indicador de Desempenho (ID), medido através das notas do 

SAERJ – Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro, e do resultado do fluxo escolar (IF), gerado a partir 

da taxa de aprovação das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Médio das escolas (FIGUEIREDO, 

2015). 
6 O Processo Seletivo Interno (PSI) foi instituído visando ao preenchimento de vagas das funções e dos cargos em 

comissão de natureza estratégicos da área Pedagógica: Subsecretário, Superintendente, Diretores e Coordenadores 

da Subsecretaria de Gestão do Ensino, Diretores Regionais, Diretores Escolares, Coordenadores de Diretorias 

Regionais, Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Agentes de Acompanhamento de Gestão 

Escolar (AAGE). O processo seletivo era composto por quatro etapas obrigatórias, sendo as três primeiras 

eliminatórias, a saber: fase 1 – Análise de títulos; fase 2 – Avaliação de conhecimentos; fase 3 – Análise de perfil; 

e fase 4 – Formação (FIGUEIREDO, 2015). 
7 Com o objetivo de melhor preparar os Gestores Escolares para desempenhar suas funções de forma mais eficiente 

foram oferecidas ações de formação para gestores escolares. As ações que atingiram maior número de profissionais 

foram o curso de MBA em Gestão Empreendedora com ênfase em Educação, especialização lato-sensu com carga 

horária de 360 horas, semipresencial, com duração de 18 meses e o Curso de Formação do Processo Seletivo 
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Com a nova política foram implementadas uma série de medidas de fiscalização em 

relação à escola, como o cumprimento do currículo mínimo e o lançamento de notas no sistema 

online “Conexão Professor”. Em 2015, o modelo de gestão já dava sinais de esgotamento com 

o descontentamento dos docentes, principalmente por se tratar de um sistema meritocrático, 

com foco no cumprimento de metas que desconsidera a realidade em sala de aula e hierarquiza 

as unidades escolares (MIRANDA, 2020).  Esse sistema foi desarticulado em 2016, em razão 

da greve dos profissionais da educação, da ocupação das escolas por estudantes da rede 

estadual, que reivindicavam dentre outras coisas, o fim da GIDE, do SAERJ (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica do Rio de Janeiro)8, do Saerjinho9, e a eleição direta para 

diretores, colocando fim aos processos seletivos para o cargo.  

Em paralelo, a grave crise financeira que assolou o estado do Rio de Janeiro tornou 

insustentável o sistema vigente, com cortes no orçamento da Secretaria e atrasos de pagamentos 

dos profissionais da educação. Entre 2016 e 2018, foi nomeado secretário Wagner Victer, 

famoso por sua trajetória administrativa marcada pela otimização de recursos e austeridade em 

relação as demandas dos servidores (MIRANDA, 2020). Neste contexto de restrições 

financeiras, as condições de trabalho na rede estadual de ensino foram pioradas, com o 

agravamento da precarização do trabalho docente, a carência de profissionais nas escolas, a 

sobrecarga de trabalho do pessoal técnico-administrativo, técnico-pedagógico e de apoio e a 

falta de manutenção das unidades escolares. Victer rompe com as bases do modelo anterior, 

mantendo, no entanto, algumas práticas como o fechamento de escolas, turnos e turmas, 

gerando novos problemas como a superlotação de turmas, falta de vagas, entre outros (SEPE, 

2018). 

Em 2019, a Secretaria de educação é assumida pelo deputado estadual Pedro Fernandes. 

Muitas promessas foram feitas, como a construção de novas unidades educacionais, a 

contratação de porteiros, seguranças, assistentes sociais, psicólogos e a criação do cargo de 

administrador escolar, profissional que ficaria encarregado da administração da escola para que 

 
Interno, etapa obrigatória do processo de seleção para diretores com carga horária de 40 horas (FIGUEIREDO, 

2015). 

 
8 O SAERJ foi criado em 2008 com o objetivo de medir a proficiência dos alunos da Rede Pública do Rio de 

Janeiro, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Participavam das avaliações alunos das turmas do 5º e do 

9º ano do Ensino Fundamental, da 3ª série do Ensino Médio, das fases equivalentes da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), do 4º ano do Ensino Normal e os concluintes do Programa Autonomia (FIGUEIREDO, 2015). 
9O Saerjinho é uma avaliação Diagnóstica que compõe o Sistema de Avaliação Estadual do Rio de Janeiro 

(FIGUEIREDO, 2015). 
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os diretores se concentrassem em estratégias pedagógicas.  No ano seguinte, em meio a 

pandemia da Covid-19, o secretário foi exonerado após ser preso sob a acusação de chefiar um 

esquema de corrupção. Durante o curto período em que Pedro Fernandes ocupou o cargo, as 

unidades escolares receberam verbas para reformas das unidades, compra de mobiliários, 

realização de passeios, compra de livros, compra de uniformes, além de cotas extras de merenda 

e infraestrutura (SEPE, 2019). Entretanto, os salários dos profissionais da educação 

permaneceram congelados. O secretário ampliou a carga horária máxima para cumprimento de 

horas-extras de 24 tempos para 49 tempos semanais. Retomou a política de avaliação externa 

da rede estadual, criando o Programa Conhecer e o pagamento de um vale cultura a professores 

e funcionários para a compra de livros, em um evento denominado Armazém do Livro. 

Atualmente, o cargo de secretário de educação é ocupado por Comte Bittencourt, ex-deputado 

estadual que presidiu a Comissão de Educação da ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro) entre os anos de 2004 e 2018. 

Esse conjunto de ações, somado as descontinuidades das políticas educacionais no 

Estado, tem efeito na ponta do processo, com destaque para a organização e o funcionamento 

escolar. São fatores que definem limites claros para a atuação da escola. Entretanto, mesmo 

submetidos as mesmas políticas da secretaria estadual, há fatores internos associados ao melhor 

desempenho que, conforme veremos mais adiante, podem influenciar no desempenho escolar e 

no maior acesso à informações relevantes para a trajetória escolar e profissional dos estudantes.  

 

2.1 APRESENTANDO AS ESCOLAS 

O Colégio Estadual Beth Carvalho10, oferece o curso normal em período integral e 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos durante a noite. A instituição está 

localizada próxima a uma comunidade, em uma das áreas mais carentes de recursos econômicos 

de Nilópolis. Recebe tanto alunos de Nilópolis quanto de municípios vizinhos, como Mesquita 

e Rio de Janeiro, particularmente dos bairros de Anchieta, Ricardo de Albuquerque e 

Guadalupe. 

No ano de 2019, o curso normal teve 664 alunos matriculados, distribuídos em 18 

turmas. A noite no EJA foram 6 turmas, com 228 alunos, em um total de 892 alunos 

matriculados. A unidade foi fundada em 1974 como escola primária, tornou-se instituto apenas 

em 1990, passando a oferecer o curso de formação de professores. Em 1991, no período diurno, 

 
10 Os nomes dos colégios foram alterados para preservar o anonimato das unidades pesquisadas. 
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o instituto contava com classe de alfabetização, turmas de 1ª a 8ª série, além do curso normal. 

No período noturno, oferecia o segundo grau e curso técnico em contabilidade. Na década 

seguinte, gradativamente foi se privilegiando o curso normal, enquanto as demais etapas de 

ensino foram extintas. A oferta da modalidade EJA, durante o turno da noite, iniciou-se em 

2007. 

 De acordo com as informações do Projeto Político-Pedagógico, os alunos, de modo 

geral, estão na faixa etária adequada à série. Em menor número, encontram-se alunos que já 

concluíram o ensino médio regular e agora buscam o curso normal como uma possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho. São, por exemplo, mulheres na faixa entre 40 e 50 anos que 

sonham com a profissão docente, mas que não tiveram a oportunidade de ingressar no curso 

anteriormente. O público do curso normal é majoritariamente feminino. Uma curiosidade da 

escola é a presença de mães e filhas cursando a formação de professores juntas. Também 

existem casos de estudantes que são filhos de ex-alunos da instituição e alguns professores, 

inclusive, foram alunos do colégio. 

O Curso Normal visa a formação de docentes para atuar na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). No Rio de Janeiro, o curso tem duração de três 

anos integrado ao ensino médio regular e dois anos na modalidade de aproveitamento de 

estudos, quando o aluno já concluiu o ensino médio. Além das disciplinas do ensino médio 

regular, o curso conta com disciplinas voltadas para a formação profissional, como as de 

fundamentos da educação e de conhecimentos didáticos e metodológicos, além da 

obrigatoriedade do estágio docente. Essa escola tem como peculiaridade o desenvolvimento de 

muitas atividades artísticas, como dança e teatro, além de contar com uma banda musical.  

O Colégio Estadual Cássia Eller oferece ensino médio regular e funciona em três turnos. 

Localizado em Bangu, em uma região de fácil acesso, é cercado por muitas comunidades 

chefiadas por grupos criminosos diferentes, conformando um cenário de constante conflitos 

violentos. No mesmo quarteirão do colégio estão instaladas outras duas escolas, dentre as quais 

um CIEP que viu formar em sua lateral uma pequena comunidade. As escolas já vivenciaram 

no passado episódios de violência, como a execução à tiros de um homem na quadra do CIEP. 

As operações policiais e disputas de facções criminosas por vezes afetam o colégio, não por sua 

localização, mas porque muitos alunos são provenientes de comunidades e quando há esse tipo 

de situação não conseguem se deslocar até a escola. 
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Em 2019 atendeu 1.673 alunos em 46 turmas. A escola atende principalmente alunos 

dos bairros de Bangu, Realengo e Senador Camará. Nos últimos anos tem recebido muitos 

alunos oriundos de escolas particulares, tornando o público atendido mais diversificado. 

Durante o período diurno os alunos possuem entre 15 e 18 anos, dificilmente encontramos 

alunos com mais de 18 anos, pois esses, geralmente estudam à noite.  O Projeto Político 

Pedagógico do colégio aponta como um dos problemas a falta de identificação da comunidade 

por atender público tão diversificado. No intuito de criar uma sensação de pertencimento, são 

desenvolvidas atividades extracurriculares, como uma gincana em que os alunos recolhem 

alimentos na vizinhança para doação e tintas para a pintura dos muros da escola. A pintura do 

muro feita pelos alunos do colégio já se tornou famosa na região, pela beleza dos desenhos. Um 

diferencial da escola é o quantitativo de passeios que são realizados. Atividade muito 

importante considerando as dificuldades que muitos alunos possuem em circular pela cidade e 

ter acesso a equipamentos culturais. Mesmo tendo um cinema e mais recentemente um teatro 

na região, muitos alunos nunca tiveram a oportunidade de frequentá-los. 

A unidade foi construída pela Secretaria do Estado de Educação em 1972, porém, até 

2005, a rede municipal e a rede estadual compartilharam o mesmo espaço, oferecendo o 

primeiro grau no período diurno e o segundo grau no período da noite. A escola municipal foi 

transferida para um novo prédio em 2006. No ano seguinte, o prédio do colégio Cássia Eller foi 

interditado pela defesa civil por risco de desabamento. Para não interromper as aulas, o diretor 

da unidade conseguiu emprestadas barracas de lona para serem utilizadas como salas de aula. 

Durante meses, estudantes e professores foram submetidos a situação de extrema precariedade, 

o que foi denunciado em programas televisivos e jornais. Com as denúncias o colégio foi 

transferido provisoriamente para a sede de um clube no bairro, onde o ano letivo foi concluído. 

No ano de 2008 as atividades no prédio do colégio puderam ser retomadas. As obras na unidade 

que consistiam na reforma do prédio principal e construção de um prédio anexos e estenderam 

até 2012. 

O Colégio Estadual Elza Soares, situado em Realengo, zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, funciona somente no turno da noite, é o que chamamos de escola compartilhada, 

durante o dia atende a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e oferece o ensino 

fundamental e a noite a rede estadual de ensino, ofertando o ensino médio. De acordo com o 

exposto no Projeto Político Pedagógico (PPP), o colégio Elza Soares nasce como anexo de um 

grande colégio profissionalizante em Bangu, em 1984. Não há informações sobre o ano em que 
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a unidade foi transferida para Realengo, o PPP de 2019 traz apenas a informação de que há 

vinte anos o colégio compartilha o mesmo prédio e que em período anterior ocupou o prédio de 

outra escola municipal também em Realengo.  

No ano de 2019 foram matriculados 302 estudantes em 10 turmas, sendo 4 turmas de 

EJA. Os alunos são moradores dos arredores da escola, principalmente de um conjunto 

habitacional de Realengo, uma vez as opções de escola nas proximidades são bastante restritas. 

Devido a violência na região, causada pela disputa entre milicianos e traficantes já houve 

episódios em que os alunos foram dispensados mais cedo. 

O turno da noite geralmente é frequentado por alunos maiores de idade e/ou que 

trabalham, mas devido à falta de vagas para o ensino médio na região muitos estudantes estão 

na faixa etária de 15 a 18 anos e só estudam a noite por falta de alternativa. De acordo com seu 

Projeto Político Pedagógico, o estabelecimento começou a receber alunos menores de 18 anos 

em 2001. Os alunos maiores de 18 anos, geralmente, frequentam o EJA (educação de jovens e 

adultos), modalidade de ensino destinada a pessoas que não puderam concluir o ensino básico 

durante a idade apropriada e que permite a conclusão dos estudos em menos tempo do que no 

ensino regular. No EJA encontramos estudando tanto jovens na faixa dos 20 anos, quanto 

pessoas na faixa dos 60 anos. O público é bastante diversificado, composto principalmente por 

trabalhadores, pessoas que por algum motivo precisaram interromper os estudos e retornaram 

buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho ou uma forma de realização pessoal. 

O colégio, na modalidade EJA, oferece apenas o ensino médio, que ao invés de três anos, como 

no regular, tem a duração de 2 anos divididos em 4 módulos semestrais.  

As três unidades escolares estudadas apresentam distintos formatos organizacionais. O 

C.E. Beth Carvalho se organiza em torno da oferta do curso técnico de formação de professores 

em período integral e, no período noturno, oferece a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos. 

O C.E. Cássia Eller oferece apenas o ensino médio regular, nos três turnos. Já o C. E. Elza 

Soares funciona apenas no turno da noite e oferece tanto a modalidade de Ensino de Jovens e 

Adultos quanto o ensino médio regular. As diferenças dos formatos organizacionais são 

dimensões importantes da eficácia escolar, conforme será demonstrado adiante.  

Apesar das diversidades dos formatos organizacionais, o nível socioeconômico das 

escolas se assemelha, o que é um fator central para testar o efeito-escola das unidades. Os três 

colégios estudados neste trabalho foram classificados no “Grupo 3” do Indicador de Nível 
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Socioeconômico das Escolas (INEP, 2015a)11. O Instituto descreve o nível socioeconômico 3 

da seguinte maneira: 

Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 

como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois 

quartos e um banheiro; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina 

de lavar roupas, computador e possuem acesso à internet; não contratam empregada 

mensalista ou diarista; a renda familiar mensal está entre 1 e 1,5 salários mínimos; e 

seu pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino fundamental completo ou estão 

cursando esse nível de ensino. (INEP, 2015a.).  

 

Desse modo, é possível isolar o nível socioeconômico como fator de influência no 

desempenho dos estudantes e olhar para a influência dos fatores externos e internos à escola na 

conformação do efeito escola. A próxima seção apresenta as influências externas da escola, em 

especial a discussão sobre a distribuição desigual das oportunidades objetivas e subjetivas nos 

bairros das escolas e em que medida determinam a qualidade de funcionamento das unidades 

pesquisadas.  

 

2.2 FATORES EXTRAESCOLARES: A REALIDADE GEOGRÁFICA 

A localização da escola é um importante fator a ser considerado, pois determina o 

público que será atendido, assim, como os recursos materiais e humanos. Soares (2004) afirma 

que para compreender uma escola devemos começar conhecendo sua realidade “geográfica”. 

Nas últimas décadas foram desenvolvidos estudos que partiram do argumento de que a desigual 

distribuição da população no espaço urbano produz efeitos sobre as condições objetivas e 

subjetivas que influenciam os resultados escolares, principalmente em crianças e adolescentes 

de camadas sociais mais vulneráveis residentes em regiões pobres e segregadas. Esses estudos 

indicam que a organização do espaço urbano tem importância nas trajetórias escolares, 

especialmente porque a distribuição desigual de recursos sociais e de equipamentos urbanos 

pode facilitar ou dificultar o acesso a oportunidades educacionais (RIBEIRO; KOSLINSKI; 

ALVES; LASMAR, 2010). Considerando a importância que Soares (2004) atribui a localização 

da escola e os estudos que demonstraram a relação entre desigualdades urbanas e desigualdades 

 
11Com o propósito de contextualizar os resultados obtidos pelas unidades escolares em avaliações e exames 

elaborados pelo INEP, considerando a relação entre o desempenho escolar e o perfil social, o INEP criou o INSE 

(Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas) em 2014 (INEP/MEC). O indicador é uma medida que pretende 

situar o conjunto dos alunos por cada escola em determinado estrato, com base na posse de bens domésticos, renda, 

contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus pais. O INSE é calculado a 

partir das informações fornecidas pela Prova Brasil, Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica) e ENEM dos 

anos de 2011 e 2013. O nível socioeconômico é definido com a média aritmética simples da medida de nível 

socioeconômico de seus alunos (INEP, 2015a). 
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escolares (RIBEIRO; KAZTMAN, 2008; RIBEIRO; KOSLINSKI; ALVES; LASMAR, 2010), 

esta seção se dedica a situar geograficamente os colégios que são objeto de nosso estudo. 

Os três colégios estaduais estudados estão situados na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, dois em bairros vizinhos na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e o terceiro, não 

muito distante, no município de Nilópolis. Atualmente, a região metropolitana do Rio de Janeiro 

é composta por 21 municípios12 e concentra 74% de toda a população do estado do Rio de 

Janeiro. Com um PIB da ordem de 400 bilhões de reais é o segundo polo econômico do Brasil, 

perdendo apenas para a região metropolitana de São Paulo. Seu território é marcado por grandes 

contrastes sociais e desigual distribuição de infraestrutura, bens e serviços. Os investimentos 

estão concentrados, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, em seu núcleo, o que 

significa que quanto mais afastado do centro da metrópole piores são as condições de vida. A 

ocupação e expansão do território metropolitano tem como característica a contínua exclusão 

da população de baixa renda das áreas centrais da cidade do Rio de Janeiro rumo as periferias 

e franjas urbanas (CÂMARA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, 2018). 

Dividida em Zonas Sul, Norte, Oeste e Centro, a metrópole do Rio de Janeiro possui um 

modelo peculiar de organização social do seu território, que tem como característica a 

combinação de dois princípios de segregação residencial. O primeiro é o clássico modelo 

núcleo-periferia, típico das cidades marcadas pelas extremas desigualdades sociais, onde as 

distâncias físicas e a baixa acessibilidade urbana promovem a separação territorial entre os 

grupos sociais e o acesso aos bens urbanos promotores de bem-estar social. O segundo se 

caracteriza pela proximidade territorial e a distância social, a forte presença das favelas nos 

bairros mais ricos da cidade, que aproxima os grupos sociais e os bens urbanos em termos 

territoriais. No entanto, as relações de poder social, econômico e político os distanciam, 

hierarquizando as interações e filtrando o acesso aos bens urbanos (RIBEIRO; KOSLINSKI, 

2009). 

Com o objetivo de avaliar as condições urbanas usufruídas pelos habitantes das 

principais regiões metropolitanas do Brasil, o Observatório das Metrópoles13 elaborou o Índice 

 
12 Os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro são: Belfort Roxo, Cachoeiras de Macacu, 

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Seropédica, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá 

(CÂMARA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, 2018). 
13O Observatório das Metrópoles é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) que trabalha de forma 

sistemática e articulada sobre os desafios metropolitanos colocados ao desenvolvimento nacional, tendo como 

referência a compreensão das mudanças das relações entre sociedade, economia, Estado e os territórios 

conformados pelas grandes aglomerações urbanas brasileiras. 
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de Bem-Estar Urbano (IBEU). Sua elaboração contou com a utilização de dados do Censo 

Demográfico do IBGE de 2010 para gerar as variáveis que compõem as cinco dimensões do 

índice: mobilidade, condições ambientais, condições habitacionais, serviços coletivos e 

infraestrutura urbana. Sua metodologia permite observar as possíveis disparidades no espaço 

intrametropolitano das condições de bem-estar. O cálculo do IBEU considera a proporção de 

pessoas que desfrutam ou não de cada uma das variáveis que compõem o índice. O resultado 

se encontra entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhores as condições de bem-

estar urbano da região (NERY JUNIOR; COSTA, 2015). Na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro as características de bem-estar urbano são bastante heterogêneas, como podemos 

observar no mapa ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 – Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU – Local) – Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, 2010. 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles (OLIVEIRA; NERY, 2015?). 

 

 

O IBEU busca avaliar as condições de bem-estar da população analisando as condições 

dos equipamentos e serviços urbanos por meio de dados referentes à habitação, às condições 

do entorno dos domicílios e aos deslocamentos dos indivíduos. Observando o mapa é possível 

identificar que apenas uma pequena parcela dos habitantes da região metropolitana, que 
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corresponde a 23% da população, se beneficia de níveis altos de bem-estar urbano, 

representados pelas cores azul escuro (muito bom) e azul claro (bom). As condições boas ou 

muito boas de bem-estar urbano estão concentradas, principalmente, em regiões próximas ao 

Centro, Zona Sul e parte da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. As exceções na Zona Oeste 

correspondem a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e algumas áreas de Jacarepaguá. Na 

Baixada Fluminense, apenas uma única área do município de Nilópolis possui índice elevado 

de bem-estar. Já em Niterói os índices mais altos encontram-se na região oceânica (OLIVEIRA; 

NERY, 2015?). 

Em contraste com as poucas áreas azuis, predominam as cores laranja e vermelho, que 

representam as áreas classificadas como ruim ou muito ruim, respectivamente, o que significa 

que a maior parte da população vive em condições que não favorecem o bem-estar de seus 

habitantes, especialmente aqueles residentes fora da capital fluminense. Os piores índices estão 

localizados, principalmente, na periferia da região metropolitana. Na Baixada, destacam-se os 

municípios de Japeri, Queimados e Belford Roxo entre os índices mais baixos. Os municípios 

de Itaboraí e Maricá também figuram entre aqueles com índices muito ruins. A maior parte da 

Zona Oeste possui condições de bem-estar ruins, mas tem um bairro da região que destoa desta 

condição que é Campo Grande, com condições médias de bem-estar urbano  

Estudos sobre a organização da região metropolitana do Rio de Janeiro 

(PRETECEILLE; RIBEIRO, 1999; RIBEIRO, 2000; RIBEIRO; LAGO, 2000) tiveram como 

principal contribuição demonstrar que a distribuição da população pelo território não é 

aleatória, mas reproduz as linhas de divisão da sociedade fluminense. Enquanto algumas 

regiões, como a Zona Sul, possuem ampla oferta de transporte público, acesso à água e esgoto 

praticamente universal, dentre outras características urbanísticas importantes para o bem-estar 

de seus moradores, outras regiões padecem com a total ou parcial ausência dessas condições. 

Na Zona Oeste e Baixada Fluminense, onde estão situados os colégios estudados, concentram-

se a população de renda mais baixa, os menores índices de desenvolvimento humano e escassez 

de equipamentos urbanos. 
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A Zona Oeste do município do Rio de Janeiro possui 41 bairros e é dividida pela 

Prefeitura em duas Áreas de Planejamento14, a AP 415 e a AP 516, com características 

socioeconômicas e de ocupação bastante diferentes. É a área que mais se expande na cidade, 

seja no número de domicílios, seja como sede de novos grupos empresariais e serviços 

prestados. Ocupa mais da metade do território da cidade, com uma população de 2.371.135, 

ficando atrás apenas da Zona Norte em número de habitantes. Possui a menor densidade 

demográfica do município (2.851 hab/km²) (SEBRAE, 2015).  

Neste trabalho nossos interesses estão voltados, em um primeiro momento, para a AP 

5, que comporta os bairros de Bangu e Realengo. Antiga área agrícola da cidade, sua ocupação 

teve início ainda no período colonial. Com a construção da linha férrea na segunda metade do 

século XIX, ligando o Centro à Zona Oeste (Ramal Santa Cruz), sua fisionomia rural começa a 

se modificar, abrindo espaço para outras atividades econômicas. As propriedades rurais foram 

cedendo lugar a loteamentos que foram surgindo nas proximidades das estações de trem. O 

transporte ferroviário foi o grande impulsionador de seu desenvolvimento por facilitar o acesso 

à região e a instalação de indústrias atraindo, assim, novos moradores. Ainda hoje, este é um 

dos principais meios de transporte para a população local. Uma importante via de acesso à 

região é a Avenida Brasil. Construída em 1946, contribuiu para facilitar o escoamento da 

produção agrícola, a instalação de indústrias e acelerar o processo de ocupação da região 

(NASCIMENTO, 2015; MERCÊS, 2017).  

A expansão da cidade do Rio de Janeiro rumo a Zona Oeste ocorreu de forma mais 

intensa a partir da década de 1960, período em que houve uma expansão de indústrias na região. 

Na década seguinte, proliferaram conjuntos habitacionais destinados a famílias de baixa renda, 

especialmente aquelas removidas de favelas localizadas em áreas mais valorizadas da Zona Sul 

e do Centro (DE OLIVEIRA, 2017). A região da AP 5 teve quase que triplicada sua população 

em três décadas, de 458 mil habitantes a região passou para 1,3 milhões de habitantes 

 
14A cidade do Rio de Janeiro está dividida em 5 Áreas de Planejamento (AP), 33 Regiões Administrativas (RA) e 

160 bairros. Cada Área de Planejamento engloba algumas Regiões Administrativas, que, por sua vez, comportam 

alguns bairros (IPP, 2012). 
15A Área de Planejamento 4 (AP4), possui 293,79 km² e 19 bairros: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Curicica, 

Freguesia, Pechincha, Taquara, Tanque, Praça Seca, Vila Valqueire, Cidade de Deus, Joá, Itanhangá, Barra da 

Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e Grumari (IPP, 2012). 
16Na Área de Planejamento 5 (AP5), que possui 592,45Km², o que representa quase a metade de toda a cidade do 

Rio de Janeiro, ficam localizados 21 bairros: Bangu, Padre Miguel, Senador Camará, Campos dos Afonsos, 

Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, 

Santíssimo, Senador Vasconcelos, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Paciência, Santa Cruz, 

Sepetiba e desde 2004 o bairro de Gericinó, que antes pertencia a Bangu (IPP, 2012). 
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(COMPANS, 2011). O maior conjunto habitacional do Rio de Janeiro, até pouco tempo o maior 

conjunto da América Latina, Conjunto Residencial Cardeal Dom Jaime Câmara, construído em 

1969, corta Bangu e o bairro vizinho, Padre Miguel, com cerca de 26 mil moradores, 7.200 

apartamentos distribuídos em 180 blocos em uma área de 450.000 metros quadrados 

(D’ONOFRE; SANTOS, 2016).  

No intuito de atender a demanda do mercado imobiliário, uma outra parte da Zona Oeste, 

fora do eixo do Ramal Santa Cruz e da Avenida Brasil, que corresponde a AP 4, despontou 

como solução para a saturação da Zona Sul. Para esta área o poder público elaborou um plano 

de ocupação e investiu em infraestrutura de acesso e urbanização, em uma lógica bastante 

diferente da ocupação da AP 5. Bairros como a Barra da Tijuca e o Recreio do Bandeirantes 

foram e continuam sendo ocupados por camadas sociais mais abastadas atraídos pela 

possibilidade de viver entre iguais em condomínios fechados (GUIMARÃES, 2015). Com uma 

melhor estrutura urbana e altos índices de bem-estar social, tais bairros em muito se diferem do 

restante da Zona Oeste. 

Dados do Censo 2010 identificaram um crescimento populacional de até 150% nos 

bairros da região na primeira década de 2000, o que demonstra que a Zona Oeste permanece 

em franca expansão. A região tem sido palco de muitos empreendimentos imobiliários, 

especialmente nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Campo Grande (G1, 

2011). Também se concentraram na Zona Oeste, mais especificamente na AP 5, a construção 

de muitas unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida17, principalmente 

aquelas destinadas a população de renda mais baixa, entre zero e três salários-mínimos. No 

entanto, esse processo de adensamento populacional, desde o começo, nunca foi acompanhado 

da infraestrutura urbana necessária para atender uma ampla parcela dos novos moradores. 

A figura 3 apresenta um mapa da Zona Oeste divido em regiões administrativas 

considerando o Índice de Desenvolvimento Humano18 em que é possível observar os contrastes 

da região. 

 

 
17 Programa de habitação do Governo Federal criado em 2009 com a finalidade de criar mecanismos de incentivo 

à produção e compra de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 salários-mínimos, 

que residam em qualquer município brasileiro. Em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem 

fins lucrativos (ROLNIK, 2010).  
18 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três 

dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de 

oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento (PNUD, 2021). 
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Figura 3 – Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e IDH 

 
Fonte: Instituto Rio Ponte para o Desenvolvimento Social [201-?]. 

 

De fato, embora as regiões periféricas possuam muitas deficiências sistêmicas em 

comum, como a ausência de infraestruturas urbanas, serviços públicos de baixa qualidade, 

problemas de mobilidade e violência, também possuem suas especificidades uma vez que se 

trata de um território com significativa heterogeneidade. 

O Colégio Estadual Cássia Eller está localizado no bairro de Bangu, um tradicional 

bairro do subúrbio carioca, famoso pelo calor excessivo, pelo time de futebol e pelo Complexo 

Penitenciário de Gericinó. A construção da Fábrica de Tecidos Bangu, em 1889, foi responsável 

por imprimir uma nova dinâmica ao bairro, onde até então predominavam as atividades rurais. 

A Fábrica foi responsável por trazer para o bairro uma estação de trem (1890) e um acelerado 

processo de povoamento, atendendo as suas necessidades de escoamento da produção e de mão 

de obra. O desenvolvimento do bairro se deu em torno da fábrica, responsável pelo 

planejamento, organização e estruturação da região. Em 1979 a maior parte das atividades da 

Fábrica foi interrompida, encerrando por completo em 2003. Em 2007 foi inaugurado em suas 

dependências um shopping center que possui, atualmente, 6 salas de cinema e um teatro (SÁ, 

2014). 

Bangu é um dos maiores e mais populosos bairros da cidade do Rio de Janeiro, possui 

um expressivo comércio de rua, supermercados, bancos, hospitais, estabelecimentos de ensino, 

da educação básica à educação superior, bares, restaurantes e clubes recreativos. Conta também 

com a Lona Cultural Hermeto Pascal, onde são realizados shows, apresentações de teatros, 
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palestras, cursos e oficinas de dança, música e teatro. O futebol é uma das referências da região 

que disputa o título de pioneira do esporte no Brasil, tem um time de futebol, Bangu Atlético 

Clube, e um estádio, Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho ou Estádio de Moça Bonita. 

Cabe ainda destacar que o bairro possui um pequeno museu na sede do Grêmio Literário José 

Mauro Vasconcelos.  

Já a ocupação do bairro de Realengo está atrelada a instalação de instituições militares, 

que em curto prazo, transformaram esta região, até então, agrícola em uma localidade militar, 

residencial e industrial. Em 1898 foi inaugurada a Fábrica de Cartuchos e Artifícios de Guerra 

em Realengo. A fábrica foi desativada em 1977 e suas instalações permaneceram abandonadas 

por mais de duas décadas. No ano de 2006, após restauração, passou a abrigar uma unidade do 

Colégio Pedro II. Já a Escola Militar de Realengo, instituição responsável pela formação de 

oficiais do Exército, foi fundada em 1913 e funcionou até 1944, quando a Escola foi transferida 

para Resende, no interior do Estado. Atualmente, o aquartelamento é ocupado pelo Comando 

da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (VIANA, 2009). 

A estação de trens, aberta ao público em 1878, próximo da estação, situa-se o Campo 

de Marte, conhecido com Praça do Canhão, devido a exposição da artilharia no local (DAVIES, 

2017). Há alguns anos, um movimento de moradores, reivindica a construção de um Parque 

Verde em um imenso terreno arborizado, no centro do bairro, onde a Fundação Habitacional do 

Exército pretende construir um complexo residencial. A Lona Cultural Gilberto Gil, o Espaço 

Cultural Arlindo Cruz e o Espaço Cultural Viaduto de Realengo são os principais promotores 

de atividades culturais na região. A atividade comercial no bairro não é tão desenvolvida e 

diversificada quanto em Bangu. O Hospital Municipal Albert Schweitzer está localizado 

próximo à Avenida Brasil. A região possui duas universidades privadas, a Universidade Castelo 

Branco e o Centro Universitário São José, e um campus do IFRJ - Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, inaugurado em 2009. 

É marcante a presença de conjuntos habitacionais no bairro. O primeiro conjunto 

habitacional em larga escala do país foi inaugurado em Realengo em 1942, o IAPI de Realengo 

(Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários), conhecido como “Coletivo”, com 2.800 

unidades residenciais, contribuiu com a urbanização do bairro, abrindo ruas, praças e escolas 

(DAVIES, 2017). Nas décadas seguintes, alguns outros conjuntos habitacionais foram 

construídos no bairro. É o caso do Conjunto Habitacional Pedro I, inaugurado em 1972, mais 

conhecido como Cohab. Possui 83 edifícios, totalizando 3.320 apartamentos, ocupa uma área 
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de 139.700 metros quadrados, possui aproximadamente 15.000 moradores (BERGAN, 2005). 

Entre os blocos existem algumas praças e uma grande praça central, com um campo de futebol. 

A região da Cohab é bastante movimentada, a rua principal, Capitão Teixeira, conta com vasto 

comércio. 

A terceira escola pesquisada fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Atualmente, 

não há consenso entre os pesquisadores acerca dos municípios que compõem a Baixada, nem 

uma informação oficial por parte dos órgãos oficiais. Os municípios que, tradicionalmente, são 

reconhecidos como componentes da Baixada Fluminense são: Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, 

Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. Tendo em vista a 

bibliografia estudada iremos incluir os municípios de: Guapimirim, Magé, Paracambi, 

Seropédica e Itaguaí (ALBUQUERQUE, 2021; PIEVE; 2019; SEBRAE, 2016). A confusão 

ocorre pelo fato de que a denominação “Baixada Fluminense” não é apenas uma localização 

geográfica, mas um espaço social, construído a partir da relação que estabelece com a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, particularmente com seu núcleo, a cidade do Rio de Janeiro 

(SILVA, 2007). 

Os 13 municípios que compõem a Baixada Fluminense somam 3,7 milhões de 

habitantes, o equivalente a 23% da população do estado do Rio de Janeiro. O caráter altamente 

concentrador da metrópole carioca é evidenciado ao verificarmos que o município sozinho 

possui mais de 6,3 milhões de habitantes, o que corresponde a 40% da população do estado 

(SEBRAE, 2016). O processo histórico de ocupação da Baixada foi desde os primórdios ditado 

pelos interesses econômicos e políticos do então Distrito Federal, atual metrópole do Rio de 

Janeiro. Por sua localização, se constituiu como zona de passagem entre o porto do Rio de 

Janeiro e o interior de Minas Gerais. No século XX, a região passou a ser ocupada pela 

população mais pobre, especialmente migrantes, que já não tinha como se estabelecer na 

Capital. A ocupação acelerada sem estrutura urbana, a partir da década de 1930, deixou as 

marcas do descaso dos poderes públicos em seu território, visíveis até hoje (ALBUQUERQUE, 

2021; PIEVE; 2019) 

O município de Nilópolis, onde está situado o Colégio Estadual Beth Carvalho, é o 

menor município da metrópole fluminense, com apenas 19,393 km², porém, mais de 10km² de 

sua área é ocupada pelo Campo de Instrução Militar do Gericinó. Considerando sua área total, 

Nilópolis é o oitavo menor município do Brasil, e se excluirmos a área militar, onde não há 

ocupação de pessoas e atividades, o município fica com o terceiro lugar entre os menores 
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municípios do país. Até o século XIX, a principal atividade agrícola desenvolvida na região era 

o cultivo da cana-de-açúcar na Fazenda São Matheus. Com a abolição da escravatura, em 1888, 

e a concorrência com as fazendas de Campos dos Goytacazes, a atividade entrou em decadência. 

Em 1914, a Fazenda São Matheus foi retalhada dando origem a loteamentos que foram surgindo 

paralelos a estação de trens, inaugurada no mesmo ano. Esses loteamentos atraíram, 

predominante, a população de menor poder aquisitivo (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020). 

Os loteamentos foram responsáveis por um crescimento populacional exponencial que 

propiciaram um maior dinamismo econômico, culminando na emancipação de Nilópolis do 

município de Nova Iguaçu em 1947. O nome da cidade é uma homenagem ao ex-presidente 

Nilo Peçanha. O município possui dois distritos e 15 bairros é cortado pela Via Light, 

importante via expressa intermunicipal. Atualmente, predominam as atividades de comércio e 

serviços, que correspondem a cerca de 90% do PIB do município, o desenvolvimento de 

atividades primárias e secundárias é inviabilizado pela falta de espaço disponível. Nilópolis 

possui pouca expressividade econômica em comparação aos demais municípios da Baixada 

Fluminense, a participação na composição do PIB da região metropolitana do Rio de Janeiro é 

baixíssima, correspondendo 0,62% do PIB em 2013 (ALBUQUERQUE, 2018; 

ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020).  

Apelidada de “princesinha da Baixada”, a cidade possui o mais alto IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal) da Baixada Fluminense: 0,753. De 2000 para 2010, 

Nilópolis perdeu a posição de 6º lugar entre os melhores IDHM do estado do Rio de Janeiro e 

passou para o 9º lugar. Entre os municípios da Baixada é o que possui o menor percentual de 

pobres (23,3% da população) e a maior renda domiciliar per capita (R$ 716,00), considerando 

dados do IBGE de 2010 (SEBRAE, 2015). Devido ao baixo dinamismo econômico, Nilópolis 

encontra dificuldade em reter a mão de obra local, dados do Censo de 2010 mostram que 52% 

dos trabalhadores que residem no município trabalham em outras cidades. Dentre esses, 81% 

trabalham na cidade do Rio de Janeiro (ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020).  

O maior símbolo de Nilópolis é a Escola de Samba Beija-Flor, responsável por projetar 

o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Os moradores da cidade possuem forte identificação 

com a escola, que além de gerar empregos na produção de seus desfiles de carnaval, desenvolve 

vários projetos sociais desde 1980. Destacam-se a creche, o educandário e o centro de 

atendimento comunitário, que oferece formação profissional, atividades de dança, prática de 

esportes e assistência social. Desde a década de 1970, uma família de origem libanesa está à 
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frente da Prefeitura de Nilópolis e da Beija-Flor, a família Abraão David-Sessim. Entre 

membros diretos e indiretos do clã, apenas um mandato de prefeito, entre 2013 e 2016, não 

contou com a família (ALBUQUERQUE, 2018). 

 

2.3 O ENTORNO DAS ESCOLAS EM PERSPECTIVA COMPARADA 

Na seção anterior, a “realidade geográfica” das unidades educacionais foi apresentada 

de uma perspectiva mais abrangente, considerando a conformação socioespacial do município 

e do bairro. Esta seção será dedicada a caracterizar o entorno imediato dos colégios.  Para tal, 

foi utilizada a plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil19 que reúne uma 

diversidade de indicadores socioeconômicos para diferentes escalas do território brasileiro, 

possibilitando a comparação de dados entre estados, municípios, regiões metropolitanas e 

unidades de desenvolvimento humano (UDHs). Estas últimas “são recortes territoriais 

localizados dentro das áreas metropolitanas que podem ser uma parte de um bairro, um bairro 

completo ou, em alguns casos, até um município pequeno.” (ATLAS BRASIL, 2013). O critério 

para definição dos limites das UDHs é a homogeneidade socioeconômica delas. O objetivo é 

melhor retratar as desigualdades intrametropolitanas e desvendar o que está camuflado nas 

médias municipais agregadas.   

A principal finalidade do Atlas é apresentar o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). O IDHM brasileiro calcula as mesmas três dimensões do IDH global 

(longevidade, educação e renda), mas adequa a metodologia global para a realidade do Brasil e 

à disponibilidade de indicadores nacionais. O IDHM varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 

1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município, região 

metropolitana ou UDH. É obtido pela média geométrica dos três subíndices das dimensões que 

compõem o índice. Abaixo as faixas para leitura do IDHM (ATLAS BRASIL, 2013). 

 

Figura 4 – Faixa de leitura do IDHM. 

 
19 O Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil é produto da parceria entre o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro 

(FJP). Concebido com a finalidade de apresentar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e mais 

de 330 indicadores socioeconômicos que permitem qualificar e ampliar a análise do desenvolvimento humano nos 

municípios e regiões metropolitanas do país (ATLAS BRASIL, c2013).  Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/. Acesso em: 28 mar. 2021. 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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Fonte:Atlas Brasil (c2013). 

 

O local onde uma escola está instalada traz importantes informações sobre a mesma. 

Sua localização tem forte relação com o público que será atendido. De modo geral, a tendência 

é que os alunos estudem próximos a sua residência. No entanto, as dinâmicas do entorno de 

uma escola podem torná-la mais ou menos atrativa para os estudantes. Da mesma forma, os 

recursos materiais e humanos com os quais uma escola conta também estão relacionados com 

sua localização. Uma escola situada em um local de difícil acesso, com pouca oferta de 

transporte público ou violento, por exemplo, tende a ter maior dificuldade para alocar 

profissionais e fazer com que estes permaneçam na unidade. Pode sofrer também com um 

menor interesse por vagas por parte dos alunos e índices maiores de abandono escolar.  

As escolas situadas nas periferias urbanas e que, portanto, atendem 

predominantemente a alunos de nível socioeconômico mais baixo, apresentam 

frequentemente piores condições materiais, corpo docente menos qualificado e 

experiente do que as escolas públicas localizadas na região central das capitais. 

(SOARES, 2004, p.4). 

 

O IDHM será utilizado enquanto indicador das condições de vida da população do 

entorno da região. A tabela 1 contém o IDHM referente a cada UDH onde os colégios estão 

situados. Para fins de comparação, acrescento o IDHM referente a região metropolitana do Rio 

de Janeiro e dos municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis. 

 

Tabela1 – Informações sobre IDHM, Faixa do IDHM, População, Área e Densidade 

demográfica referentes às UDHs onde os colégios estão situados. 

 

 
IDH

M 

Faixa do 

IDHM 
População Área 

Densidade 

Demográfica 

R.M. do Rio de 

Janeiro 
0,78 Alto 12.264.768 hab. 6.737Km² 

1.820,48 

hab/km² 

Rio de Janeiro 0,79 Alto 6.520.266 hab. 1.200 Km² 
5.432,65 

hab/km² 
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Nilópolis 0,75 Alto 158.329 hab. 19,40 Km² 
8.161,29 

hab/km² 

C.E. Beth Carvalho 0,75 Alto 16.206 hab. 4,25 Km² 
3.809,05 

hab/km² 

C. E. Cássia Eller 0,68 Médio 1.678 hab. 0,08 Km² 
22.166,45 

hab/km² 

C. E. Elza Soares 0,77 Alto 9.700 hab. 0,56 Km² 
17.436,63 

hab/km² 

Fonte: Atlas Brasil (c2013). 

 

Quanto mais alto o IDHM melhor a qualidade de vida das pessoas que vivem em 

determinada região, pois este considera a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de 

ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, 

representadas pela saúde, educação e renda. A cidade do Rio de Janeiro apresentou um IDHM 

mais elevado que Nilópolis, entretanto ambos estão em uma faixa alta do IDHM. Com exceção 

da UDH do C. E. Cássia Eller, as demais regiões apresentaram o IDHM bem próximo ao dos 

municípios e R.M. do Rio de Janeiro. As UDHs dos colégios Elza Soares e Cássia Eller, maior 

e menor IDHM, respectivamente, estão situadas em bairros vizinhos da zona oeste do Rio de 

Janeiro, no entanto, a favela localizado próxima aos limites da UDH do Cássia Eller justifica 

os indicadores mais baixos. Interessante notar que a UDH do C. E. Elza Soares abarca um 

conjunto habitacional, que no contexto da região adquiriu status de favela20, entretanto, como 

mostra a tabela acima possui um alto IDHM. 

O IDHM é a média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação e 

Longevidade, com pesos iguais. A dimensão longevidade considera a esperança de vida ao 

nascer, isto é, o número médio de anos que as pessoas que residem em determinado território 

viveriam a partir do nascimento, mantidos os padrões de mortalidade observados em cada 

período. A esperança de vida ao nascer diz muito sobre o bem-estar de uma população, pois 

informa sobre as condições sociais, de saúde e de salubridade. Para isso são calculadas as taxas 

de mortalidade, tanto de mortes por doenças quanto por violência e acidentes (ATLAS 

 
20 Desde a criação do conjunto na década de 1970, a região é associada a favela, possivelmente, pelo fato de muitos 

moradores serem oriundos de favelas que foram removidas de áreas nobres da cidade.  
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BRASIL, c2013). No gráfico abaixo é possível verificar que todas as regiões analisadas tiveram 

uma elevação nesse índice entre 2000 e 2010. 

 

Gráfico 1 – IDHM Longevidade 

 

 
Fonte: Atlas Brasil (c2013). 

 

Verifica-se que a UDH referente ao C. E. Cássia Eller possui o índice mais baixo em 

relação as demais UDHs, aos municípios e região metropolitana. Já os colégios Beth Carvalho 

e Elza Soares superam o IDHM referente a longevidade, dos respectivos municípios e o da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Outra dimensão que compõe o IDHM é a educação, medida pela escolaridade da 

população adulta e pelo fluxo escolar da população jovem. A primeira se refere ao percentual 

da população de 18 anos de idade ou mais com o ensino fundamental completo, refletindo o 

funcionamento do sistema educacional em períodos passados. Já o fluxo escolar é calculado 

pela média: (1) do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola; (2) do percentual 

de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental regular; (3) do 

percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo; e (4) do percentual de 

jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo (ATLAS BRASIL, c2013).  

 

Gráfico 2 – IDHM Educação 

 

R. M. do Rio

de Janeiro

Rio de

Janeiro
Nilópolis

C.E. Beth

Carvalho

C. E. Cássia

Eller

C. E. Elza

Soares

2000 0,775 0,754 0,724 0,79 0,716 0,806

2010 0,839 0,845 0,817 0,831 0,781 0,852

IDHM Longevidade

2000 2010
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Fonte: Atlas Brasil (c2013). 

 

A dimensão educação foi a que apresentou as maiores alterações entre 2000 e 2010 para 

todas as escalas territoriais expressas no quadro acima. No gráfico 2 notamos que novamente 

as UDHs onde estão os colégios Elza Soares e Beth Carvalho apresentam resultados superiores 

àqueles dos municípios e da região metropolitana do Rio de Janeiro e que o C.E. Cássia Eller 

possui o pior resultado. No entanto, esta UDH foi a que apresentou, no período, o aumento mais 

expressivo. 

Por fim, a dimensão renda do IDHM é medida pela renda mensal per capita da 

população, isto é, a renda mensal, em reais, dos indivíduos residentes em determinado lugar. 

Essa dimensão se refere a capacidade dos habitantes de garantir um padrão de vida suficiente 

para atender suas necessidades básicas, como água, alimento e moradia (ATLAS BRASIL, 

2013). 

 

Gráfico 3 – IDHM Renda 

 

R. M. do Rio

de Janeiro

Rio de

Janeiro
Nilópolis

C.E. Beth

Carvalho

C. E. Cássia

Eller

C. E. Elza

Soares

2000 0,607 0,548 0,563 0,565 0,366 0,566

2010 0,719 0,686 0,716 0,719 0,631 0,738

IDHM Educação

2000 2010
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Fonte: Atlas Brasil (c2013). 

 

 

No que se refere à dimensão renda, que considera a capacidade média de uma população 

adquirir bens e serviços, todas as UDHs apresentaram IDHM inferior a região metropolitana do 

Rio de Janeiro e das cidades de Nilópolis e Rio de Janeiro. Se a dimensão educação foi a que 

apresentou as maiores alterações entre 2000 e 2010, a dimensão renda, pelo contrário, não 

sofreu grandes alterações. Como nas demais dimensões, a UDH do C.E. Cássia Eller possui o 

menor índice entre todas as regiões comparadas. 

A média geométrica dos índices que compõem o IDHM mostrou que as unidades de 

desenvolvimento humano selecionadas apresentam valores aproximados, variando entre alto 

(C.E. Beth Carvalho e C. E. Elza Soares) e médio (C.E Cássia Eller). Uma análise detalhada 

das dimensões que constituem o índice (longevidade, educação e renda) mostrou que o C.E. 

Cássia Eller apresenta índices sempre abaixo da região metropolitana do Rio de Janeiro e das 

unidades de desenvolvimento humano selecionadas.  

Este capítulo tratou de fornecer informações acerca dos fatores extraescolares relativos 

as unidades de ensino pesquisadas. As informações levantadas quanto a contexto social das 

instituições, somadas a classificação dos colégios de acordo com o INSE, indicador 

socioeconômico elaborado pelo INEP, que categoriza os colégios no mesmo nível 

socioeconômico, contribuíram para melhor identificar o perfil socioeconômico que fez parte da 

pesquisa. Dando prosseguimento a caracterização dos estabelecimentos de ensino serão 

abordados, no capítulo seguinte, os fatores intraescolares que possibilitarão conhecer as 

características estruturais dos colégios, sua organização e dinâmica institucionais. 

 

R. M. do Rio

de Janeiro

Rio de

Janeiro
Nilópolis

C.E. Beth

Carvalho

C. E. Cássia

Eller

C. E. Elza

Soares

2000 0,759 0,803 0,694 0,681 0,6 0,692

2010 0,796 0,84 0,731 0,705 0,66 0,736

IDHM Renda

2000 2010
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3 FATORES INTRAESCOLARES: CARACTERÍSTICAS E DINÂMICAS 

ESCOLARES 

 

Este capítulo apresenta dados relativos à dinâmica interna das escolas. São descritas as 

características estruturais das escolas, as relações sociais que se desenvolvem no interior de 

cada unidade, as condições de trabalho dos docentes da rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro, de maneira geral, e particularmente das escolas estudadas. Foram utilizados dados 

disponíveis no site do Ministério da Educação e do INEP sobre as unidades selecionadas. As 

análises relativas à infraestrutura das escolas e da atuação dos diretores foram coletadas durante 

a pesquisa enquanto eu atuava como docente das escolas, por meio da interlocução com outros 

profissionais das instituições, do acesso aos Projetos Políticos Pedagógicos das unidades e 

documentos da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. As observações 

apresentadas consideram um período mais extenso do que aquele da pesquisa pois alguns 

fatores relacionados às dimensões aqui apresentadas só se fazem possível retomando o passado 

recente das instituições.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA ESCOLA 

As características estruturais se referem aos fatores intraescolares, aqueles em que há a 

possibilidade de serem modificados pela ação institucional interna, se colocando em outra 

dimensão dos fatores que foram analisados anteriormente e que se referiam a fatores externos, 

formas de organização e de estruturas sociais sob as quais as escolas têm pouco controle. A 

primeira característica apresentada são os recursos das unidades educacionais, divididos em 

recursos físicos, recursos didáticos e recursos humanos. Em relação aos recursos humanos foi 

produzido um quadro comparando o quantitativo de profissionais por colégio, a partir das 

informações fornecidas por funcionários dos colégios. Em seguida foram comparadas as 

gestões escolares, a forma de atuação das equipes diretivas e as mudanças nas esquipes ao longo 

dos últimos anos. 

O prédio de uma escola é o seu principal recurso físico, assim como os equipamentos 

que dispõe e as respectivas condições de uso. Nesse quesito, o Colégio Estadual Elza Soares 

possui uma característica peculiar, que é ter seu espaço compartilhado com outra escola. 

Durante o dia, o espaço é ocupado por uma escola municipal, que recebe o segundo segmento 

da educação fundamental. Durante a noite o prédio é “emprestado” ao colégio Elza Soares, o 

que implica, entre outras, em menor liberdade para mudanças da organização interna da escola. 
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No alto do prédio está escrito o nome da escola diurna, que é possível ler do lado de fora da 

escola. Em cima do portão de entrada do pátio, em letras menores, Colégio Estadual Elza 

Soares. Os murais da escola são ocupados por trabalhos dos alunos da escola municipal. A 

principal referência para a comunidade do entorno é a escola municipal que ocupa o prédio. 

De modo geral, o prédio encontra-se em bom estado de conservação, com paredes 

pintadas e sem pichações. Os ambientes mais precários são os banheiros tanto dos alunos quanto 

dos professores. Costuma-se dizer, como aponta Soares (2004), que a visita às instalações 

sanitárias de uma escola permite avaliar a qualidade da sua administração. Um outro problema 

enfrentado por professores e alunos é o calor. Embora as salas de aula sejam equipadas com 

aparelhos de ar-condicionado adquiridos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, estes não funcionam, 

devido a problemas com a instalação elétrica. São 12 salas de aula que contam apenas com 

ventiladores instalados pela SEEDUC. O prédio de três andares tem pátio coberto, quadra 

poliesportiva coberta e auditório. O colégio dispõe ainda de sala de vídeo, biblioteca e um 

laboratório de informática, com 4 computadores para uso dos alunos. No entanto, durante os 

cinco anos que trabalhei no colégio não tive a oportunidade de conhecer a biblioteca, a sala de 

vídeo e o laboratório de informática, nem observar seus usos. Acredito que o fato se deve ao 

horário reduzido das aulas, a falta de incentivo da equipe pedagógica e ao desânimo dos 

professores.  

O espaço físico do Colégio Estadual Beth Carvalho é bem amplo, conta com área verde, 

pátio coberto, quadra poliesportiva, refeitório, auditório, biblioteca, laboratório de informática, 

ainda que os 20 computadores não estejam em condições de uso. A instituição possui três salas 

com recursos multimídias, sala de dança, sala de artes, sala para a banda musical, além de uma 

sala com recursos especializados para formação de professores. São 18 salas de aula distribuídas 

por três andares no prédio principal. São salas espaçosas e bem arejadas, porém, não estão 

equipadas com ar-condicionado, o que incomoda bastante professores e alunos. A direção há 

anos toma providências para tornar possível a climatização das salas de aula. Em 2019, o 

Secretário de Educação garantiu que a escola, a única da região sem ar-condicionado, seria 

priorizada e receberia os aparelhos, o que não ocorreu. A direção permanece pleiteando junto a 

SEEDUC a climatização das salas de aula.   

Desde 2018, a instituição vem passando por inúmeras reformas para sanar problemas de 

infiltração, mofo, vazamentos no telhado e falta de água, problema que já afetou bastante o 

funcionamento da unidade. Para atender melhor a comunidade escolar, foram reformadas a 
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quadra esportiva, o pátio, o refeitório, a sala de professores e os banheiros dos alunos e 

professores. Todos os espaços da instituição são limpos e bem cuidados, não há paredes sujas, 

pichadas, as carteiras escolares foram trocadas em 2015 e estão bem conservadas. 

O prédio do Colégio Estadual Cássia Eller passou por uma grande reforma entre os anos 

de 2008 e 2012, quando o prédio principal além de reformado passou por modificações em seu 

layout e foi construído um prédio anexo. A reforma verticalizou o espaço escolar e deixou 

apenas algumas árvores nos fundos do colégio, uma vez que o prédio toma quase que por 

completo o terreno da unidade. Um diferencial do prédio é a acessibilidade possibilitada por 

uma rampa de acesso aos quatro andares da instituição. O colégio possui 20 salas de aula, 

equipadas com dois aparelhos de ar-condicionado em cada. Possui uma quadra poliesportiva e 

pátio cobertos, banheiro com chuveiro, auditório, biblioteca, refeitório, sala de vídeo, 

laboratório de ciências e laboratório de informática, equipado com 23 computadores, porém, 

este laboratório não é utilizado pela comunidade escolar. Para atender a demanda por vagas, 

em 2019, o laboratório de língua estrangeira e a sala de matemática foram transformados em 

salas de aula.  

A unidade possui algumas dificuldades quanto a conservação de seu patrimônio, como, 

por exemplo, as carteiras escolares. Além de não receber novas carteiras e cadeiras escolares, 

as que possuem muitas vezes estão danificadas e em mal estado de conservação. Em 2019, a 

direção reformou carteiras antigas e adquiriu novas para o auditório e sala de vídeo, entretanto, 

no mesmo ano, algumas já estavam danificadas. Os banheiros dos alunos no segundo andar 

encontram-se em péssimas condições. A escola já sofreu muito com pichações nas paredes, nos 

murais dos corredores e das salas de aula, nos muros e nos banheiros, situação que atualmente 

encontra-se controlada. Graças aos recursos financeiros e ao esforço da direção em manter o 

colégio pintado, os murais ocupados com trabalhos e projetos escolares, as portas dos banheiros 

do primeiro andar foram adesivadas com pinturas coloridas e os muros desenhados e pintados 

pelos estudantes. 

Quanto aos recursos didáticos, devemos refletir não apenas sobre sua existência, mas 

considerar a sua utilização. Soares (2004) atribui ao livro didático especial destaque enquanto 

recurso pedagógico. No Brasil, as escolas públicas da educação básica contam com o Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) que distribui livros didáticos para alunos e 

professores de forma sistemática, regular e gratuita. Os livros distribuídos devem ser usados 

por um período de três anos consecutivos, beneficiando mais de um aluno. Com exceção das 
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disciplinas de sociologia, filosofia e língua estrangeira (inglês e espanhol) os livros precisam 

ser devolvidos ao final do ano letivo para que no ano seguinte sejam utilizados por outros 

alunos. Os livros, previamente avaliados e selecionados pelo Ministério da Educação (MEC), 

são escolhidos pelos professores das respectivas disciplinas para cada unidade escolar (FNDE, 

c2017). Cabe ressaltar, que o Programa não contempla a educação de jovens e adultos da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.  

A experiência com a utilização dos livros didáticos nos colégios aqui estudados enfrenta 

algumas dificuldades, que provavelmente são comuns em outras escolas. A primeira diz 

respeito ao recebimento dos livros por parte dos alunos. No primeiro ano do período de vigência 

do livro selecionado, os alunos que estão matriculados na escola desde o início do ano letivo 

conseguem receber o material adequadamente. No entanto, no decorrer do ano letivo, é comum 

que alunos peçam transferência para outras escolas ou deixem de frequentar a escola naquele 

ano e, muitas vezes acabem não devolvendo o livro à instituição. O PNLD utiliza como 

parâmetro para distribuição dos livros projeções do censo escolar referente a dois anos 

anteriores ao ano do programa, que é o censo disponível no momento do processamento da 

escolha dos livros. Estas situações podem resultar na falta de livros para atender todos os alunos. 

No ano de 2019, as três instituições sofreram com a escassez de livros didáticos em diversas 

disciplinas. 

Outra questão que surge é a não correspondência entre o conteúdo do livro didático e o 

currículo mínimo proposto pela Secretaria de Educação. Professores das instituições 

pesquisadas argumentam que não conseguem fazer essa adequação e por isso não utilizam o 

livro didático. É possível encontrar ainda, nos colégios estudados, obstáculos para o uso do 

livro por parte dos alunos. É mais fácil encontrar alunos que não levam os livros que receberam 

para a escola, mesmo quando exigido pelos professores, do que aqueles que levam, sendo o 

principal motivo apontado o volume e peso dos livros. Considerando a quantidade insuficiente, 

que alguns professores não usam os livros e que os alunos não gostam de levá-los foram 

buscadas alternativas para lidar com o problema pelos colégios Cássia Eller e Beth Carvalho. 

O primeiro optou por manter os livros na escola, separados em espaços por área do 

conhecimento. Desse modo, fica a cargo do professor, quando for utilizar os livros, distribuí-

los durante sua aula para a turma e posteriormente recolher. Alguns professores que utilizam os 

livros com frequência já separaram alguns livros de sua disciplina e deixaram na sala de 

professores ou na sala da orientação pedagógica. Outros preferiram combinar com os alunos de 
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levarem o livro para a casa, durante determinado período, e cobrar a devolução em determinada 

data. A medida adotada pelo colégio parece ter sido satisfatória para sanar os problemas quanto 

a uso dos livros didáticos para aqueles professores que fazem seu uso. 

Já no Colégio Estadual Beth Carvalho, os livros foram distribuídos apenas para as 

turmas e disciplinas dos professores que declararam que utilizariam os livros. Nesta instituição, 

alguns alunos do 2º e 3º ano encontraram como solução deixar alguns livros na própria sala de 

aula, pois estas não são utilizadas por outras turmas no turno da noite. A maior dificuldade para 

utilização dos livros é encontrada no Colégio Estadual Elza Soares, pois não há interesse em 

incentivar seu uso nem pela equipe diretiva, nem pelos professores. Esta instituição também é 

a que sofre com maior escassez de recursos pedagógicos. Embora conte com recursos 

audiovisuais, o uso do auditório, equipado com projetor, notebook e caixas de som, fica restrito 

a palestras e reuniões de pais e professores. Como mencionado anteriormente, desconheço o 

uso da biblioteca, laboratório de informática e sala de vídeo.  As poucas vezes que utilizei os 

tempos de aula para exibir filmes, alguns anos atrás, o fiz na sala de aula por meio do Arthur, 

aparelho portátil que une projetor e computador, distribuído pelo MEC para as escolas públicas. 

Dentre as unidades escolares estudadas, o Colégio Beth Carvalho é o que conta com a 

maior gama de recursos. As três salas multimídias possuem Smart Tvs, caixas de som, notebook 

e internet banda larga. Uma das salas multimídia possui uma lousa interativa que foi herdada 

de um projeto da instituição com o SESI. A sala de artes também conta com uma Smart TV. As 

salas são utilizadas com muita frequência pelos docentes, sendo necessário agendar com 

antecedência seu uso. O auditório é utilizado para eventos como apresentações, palestras e 

reuniões. Por ser considerado o melhor auditório entre as escolas da regional, é comum que seja 

utilizado pela Coordenadoria para palestras e cursos. O auditório conta com um pequeno palco 

com cortinas, mesa de som e projetor multimídia.  

No Colégio Estadual Cássia Eller, o auditório é utilizado com frequência pelos 

professores para passar vídeos, realizar palestras, projetos e apresentação de trabalhos, além de 

ser utilizado pela direção para reuniões. O auditório é equipado com computador, caixas de som 

e projetor multimídia. A Smart TV encontra-se ora na sala de vídeo, ora no laboratório de 

ciências, ambos espaços são utilizados eventualmente. No Grêmio escolar funciona uma rádio, 

que toca músicas durante os intervalos de aula e em eventos da escola. O pátio possui uma mesa 

de ping-pong muito utilizada pelos alunos. 
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A biblioteca do Beth Carvalho, possui um acervo de livros considerável, mas como nos 

lembra Soares (2004), para ter efeito positivo é necessário que os alunos utilizem os recursos 

disponíveis. E isto ocorre na instituição, os estudantes frequentam o espaço da biblioteca, 

utilizando-o para ler, fazer trabalhos e pegar livros emprestados. A biblioteca deste colégio, 

atualmente, possui um agente de leitura e um professor articulador, mas já contou com mais 

funcionários, possibilitando o funcionamento do espaço por mais tempo. A localização da 

biblioteca é estratégica, pois fica no pátio, aos olhos de todos os alunos. Atualmente, a 

biblioteca não funciona no turno da noite, por falta de funcionários. No entanto, um dos 

professores de língua portuguesa do turno da noite faz uso da biblioteca com alguma frequência, 

fazendo o registro do projeto por meio de fotografias que são postadas no grupo de mensagens 

do colégio. Os demais recursos da escola estão disponíveis para os alunos da noite, porém não 

são utilizados com a mesma intensidade. No Colégio Estadual Cássia Eller, a localização da 

biblioteca não ajuda muito, fica no 3º andar, entre as antigas salas de língua estrangeira e 

matemática. Conta com duas agentes de leitura que se revezam durante a semana. O espaço não 

é muito frequentado por alunos, mas há aqueles que se dirigem a biblioteca para pegar livros 

emprestados.  

Quanto aos recursos humanos, o mais importante numa escola são os professores, 

assunto que será tratado em outra seção. No entanto, outros tantos profissionais são 

extremamente necessários para o bom funcionamento de uma escola. A rede estadual de 

educação do Rio de Janeiro sofre algum tempo com a carência de muitos profissionais e isso, 

sem dúvidas, gera impactos na rotina escolar. Há carência para cargos nas secretarias escolares, 

bibliotecas, porteiros, inspetores, por falta de concurso público ou contratação desses 

profissionais. Muitas vezes os colégios utilizam professores readaptados ou pessoal da limpeza 

para lidar com a carência. 

Uma importante função é a de inspetor de alunos. O último concurso para provimento 

do cargo foi realizado pela SEEDUC em 2013, por esse motivo muitas escolas da rede estadual 

não podem contar com esse profissional. Desde 2016, os colégios estaduais deixaram de contar 

com porteiros, pois o serviço terceirizado deixou de ser contratado pela Secretaria de Educação. 

Em 2019, o ex-secretário de educação, Pedro Fernandes, propôs como solução a contratação de 

egressos das Forças Armadas para o cargo, no entanto, a proposta, alvo de inúmeras críticas, 

não foi colocada em prática.  
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A carência de pessoal de apoio nas escolas faz com que os auxiliares de serviços gerais 

terceirizados acabem por acumular várias funções. Estes profissionais ficam encarregados de 

exercer além de suas atividades, o papel de inspetor, porteiro e o que mais as direções escolares 

precisarem, que pode ser ajudar a fazer matrículas escolares, distribuir livros ou tirar cópias de 

provas e trabalhos. Apesar da importância para o funcionamento das escolas, estes profissionais 

terceirizados constantemente sofrem com a falta de pagamento de salários e benefícios.  

A Secretária de Educação classifica em categorias as unidades escolares segundo o 

quantitativo de alunos e turnos ofertados, conforme a Resolução SEEDUC nº 5.151/ 2014 que 

estabelece critérios de classificação em categorias das unidades escolares da rede pública 

estadual de ensino. Os colégios Beth Carvalho e Cássia Eller são classificados como categoria 

B, enquanto o Colégio Elza Soares encontra-se na categoria D. Esta classificação é importante, 

pois define o quantitativo21 de diretores adjuntos, pessoal técnico-administrativo e técnico-

pedagógico, professores extraclasse, funcionários da limpeza e da cozinha que a instituição 

pode ter, além de definir o valor da gratificação paga a diretores gerais e adjuntos e os recursos 

financeiros destinados as unidades educacionais. A classificação dos colégios Beth Carvalho e 

Cássia Eller na mesma categoria favorece o primeiro, tendo em vista que o segundo terá que 

contar com o mesmo quantitativo máximo de profissionais para lidar com o dobro de alunos.  

A tabela 2 apresenta o quantitativo de profissionais alocados em cada um dos colégios 

estudados. 

 

 Tabela 2 - Profissionais empregados nas unidades educacionais selecionadas22 

 

Funções/ Atividades 

C. E. Beth 

Carvalho 

(892 estudantes 

matriculados) 

C. E. Cássia Eller 

(1.673 estudantes 

matriculados) 

C. E. Elza Soares 

(302 estudantes 

matriculados) 

Diretor Geral 1 1 1 

Diretor Adjunto 2 2 1 

 
21 Resolução SEEDUC nº 4.778 de 20 DE março de 2012 – Regulamenta a estrutura básica das unidades escolares 

da rede pública estadual de ensino e dá outras providências.  
22 As informações sobre o quantitativo de profissionais em cada unidade foram fornecidas por funcionários dos 

colégios. No C. E. Beth Carvalho as informações foram fornecidas por uma das diretoras adjuntas, no C.E. Cássia 

Eller contei com a ajuda da Agente de Pessoal e no C.E. Elza Soares as informações foram passadas pela 

coordenadora pedagógica.  
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Coordenador 

Pedagógico 
2 2 1 

Orientador Educacional 2 1 0 

Agente de leitura 1 2 0 

Professor articulador 

pedagógico 
1 (na biblioteca) 2 (na secretaria) 0 

Animadora cultural  0 1(oficina de teatro) 0 

Secretário escolar 1 1 1 

Aux. de secretaria 2 2 0 

Agente de pessoal 1 1 0 

Aux. de agente de 

pessoal 
0 1 0 

Inspetor de alunos 4 1 0 

Coordenador de turno 3 0 0 

Porteiros 0 0 0 

Aux. de serviços gerais 5 6 2 

Merendeira 5 5 2 

Agente auxiliar 

educacional 
0 1 (como inspetor) 0 

Professores em 

regência de turma 
73 104 26 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

Comparando o quadro de funcionários das unidades observa-se que o C. E. Beth 

Carvalho possui um número de funcionários mais próximo do ideal para um bom 

funcionamento da instituição, principalmente de inspetores escolares. O trabalho desses 

profissionais é imprescindível para a organização escolar, pois a ausência desses ou o número 

insuficiente sobrecarrega a equipe pedagógica, diretiva e/ou de limpeza que são os profissionais 

que acabam assumindo a função. O Beth Carvalho além de contar com um bom número de 

inspetores para o porte da unidade, possui coordenadores de turno que são os profissionais que 

acompanham a rotina escolar, o quadro de horários, com grande contribuição para a 

organização da escola. Nesta unidade, no momento, a maior carência encontra-se na biblioteca, 
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a carência de porteiros acaba sendo suprida de certa forma pela presença de inspetores e 

coordenadores de turno.  

No C. E. Cássia Eller, além do número insuficiente de inspetores escolares, outro 

problema é fato de que a unidade conta apenas com uma orientadora educacional para 1.673 

alunos, o que torna inviável a realização de um bom trabalho, considerando que a principal 

atribuição deste profissional é o acompanhamento dos estudantes. Esta situação acaba tendo 

impacto para a organização e planejamento de atividades pedagógicas do colégio. Atribuições 

da orientação, como o acompanhamento da frequência dos alunos, acabam ficando a cargo de 

uma das diretoras adjuntas. No C.E. Elza Soares a falta de orientação educacional pode estar 

relacionada a escassez de atividades extraclasse, a falta de agente de leitura pode estar 

relacionada a falta de funcionamento da biblioteca. Nesta unidade, uma funcionária terceirizada 

da limpeza é deslocada para realizar o trabalho de inspetora escolar. 

Soares (2004) argumenta que a administração escolar deve ser feita com 

profissionalismo, com base no conhecimento acumulado na área. O autor afirma que “a escola 

não pode ser administrada como uma lanchonete” (SOARES, 2004, p.88), ou seja, formas de 

administração com ênfase na padronização não encontram êxito na administração escolar. O 

principal processo em uma escola é o de ensino-aprendizagem, que depende da forma de 

interação entre professor e aluno, e esta não é padronizável. Com o propósito de facilitar a 

administração de processos secundários como a limpeza, o desempenho da secretaria, o 

planejamento financeiro, a comunicação interna e externa, que também são importantes para o 

funcionamento das escolas, adotam-se modelos inadequados de administração. A concretização 

da administração escolar ocorre através da liderança. O diretor deve ter legitimidade social e 

competência administrativa e pedagógica, mantendo o equilíbrio entre uma forte liderança e a 

máxima autonomia para os professores.  

Em 2016, os colégios estaduais do Rio de Janeiro voltaram a realizar consultas à 

comunidade escolar23 para o provimento dos cargos de diretor geral e diretor adjunto das 

unidades. A participação no processo de seleção da equipe diretiva é fruto da demanda dos 

 
23 Lei estadual nº 7299 de 03 de junho 2016 – Dispõe sobre o estabelecimento de processos consultivos para a 

indicação de diretores e diretores adjuntos das instituições de ensino integrantes da rede da Secretaria de Estado 

de Educação e da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0

061ea02?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207299%20DE%200

3,APOIO%20%C3%80%20ESCOLA%20T%C3%89CNICA%20%E2%80%93%20FAETEC. Acesso em: 28 

mar. 2021. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207299%20DE%2003,APOIO%20%C3%80%20ESCOLA%20T%C3%89CNICA%20%E2%80%93%20FAETEC
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207299%20DE%2003,APOIO%20%C3%80%20ESCOLA%20T%C3%89CNICA%20%E2%80%93%20FAETEC
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/faa481bd18c5c3e583257fcb0061ea02?OpenDocument#:~:text=Lei%20Ordin%C3%A1ria&text=LEI%20N%C2%BA%207299%20DE%2003,APOIO%20%C3%80%20ESCOLA%20T%C3%89CNICA%20%E2%80%93%20FAETEC
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estudantes secundaristas que ocuparam as escolas naquele ano. Desde 2004 a SEEDUC vinha 

nomeando os diretores das unidades escolares. A participação da comunidade escolar neste 

processo é um importante passo para a construção de uma escola pública democrática. O 

mandato das direções tem duração de três anos e a equipe pode ser reeleita uma vez, mas como 

nos colégios Beth Carvalho e Cássia Eller as direções já ocupavam o cargo antes da eleição, 

estas não podem mais concorrer ao pleito. O primeiro processo consultivo nas instituições 

estudadas neste trabalho ocorreu em 2017, pois em 2016 a consulta foi realizada apenas nos 

colégios que foram ocupados pelos estudantes. No ano de 2020, deveriam ter ocorrido uma 

nova consulta pública, mas devido a pandemia da Covid 19 não foi possível a sua realização. 

A chapa ganhadora da consulta pública para a direção das unidades escolares deve realizar o 

Curso para formação de diretores que é oferecido pela SEEDUC. O curso é oferecido desde 

2011, quando fazia parte de uma das fases do processo seletivo interno para diretores, a carga 

horária é de 40 horas.  

A atual direção do Colégio Elza Soares é a única entre os colégios tratados aqui que não 

foi indicada pela comunidade escolar. O estabelecimento sofre com a rotatividade de diretores. 

O diretor geral assumiu a instituição, de forma interina24, no segundo semestre de 2019, por 

meio da indicação da SEEDUC, após a desistência do diretor anterior. Entre 2014 e 2020, três 

servidores ocuparam o cargo de diretor geral da unidade, todos encaminhados pela SEEDUC. 

Entre as trocas de direção a escola chegou a ficar meses sem titular no cargo, sendo administrada 

pelo diretor adjunto e pela coordenadora pedagógica que também renunciou ao cargo em 2019. 

O colégio que o atual diretor geral trabalhava também era um colégio noturno em um prédio 

compartilhado, mas foi fechado pela SEEDUC. Assim que assumiu a função, o diretor geral 

propôs um novo horário para o jantar a fim de reduzir o horário de funcionamento da escola, 

pois na cidade do Rio de Janeiro é no mínimo delicado circular pela cidade tarde da noite devido 

à violência e a escassez de transporte público. Propôs também a realização de projetos 

pedagógicos com o intuito de melhorar as notas dos alunos. As propostas foram bem aceitas 

pela comunidade escolar e os projetos animaram a escola que já não contava com estes há algum 

tempo.  

 
24 De acordo com a lei Lei estadual nº 7299/2016 que versa sobre o provimento dos cargos de diretor geral e 

adjunto, no caso de vacância do cargo, será indicado pela SEEDUC outro diretor para ocupar a vaga em caráter 

temporário até que seja possível a realização de processo consultivo à comunidade escolar. O diretor assumiu o 

cargo no segundo semestre de 2019 e em março de 2020 as aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia 

da Covid-19.  
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Esta unidade sofre com o abandono escolar, especialmente nas turmas do EJA, por este 

motivo os diretores e professores estão sempre com receio de que o colégio seja fechado pela 

Secretaria de Educação ou que desça da categoria D para a E na classificação da SEEDUC, o 

que implicaria na saída de professores e funcionários da instituição. Como forma de melhorar 

as notas dos alunos, a equipe diretiva anterior organizou um provão dividido por área do 

conhecimento apenas com questões objetivas. Este sistema se manteve com o diretor atual, a 

fim de reduzir o percentual de reprovação de alunos, já que esta situação tem impacto para o 

colégio junto a SEEDUC. Neste estabelecimento, há certa pressão por parte da direção e da 

coordenação para os professores aprovarem o máximo de alunos possíveis. Os conselhos de 

classe e reuniões pedagógicas nesta gestão são rápidos e eficientes, o diretor geral parece ter 

como proposta descomplicar, desburocratizar, o que facilita que o professor cumpra sua 

principal função. A carência de orientador educacional pode ser uma explicação para o 

envolvimento do diretor em questões pedagógicas, como o acompanhamento de alunos e a 

intervenção em questões disciplinares. 

A diretora geral do Colégio Beth Carvalho assumiu a gestão da unidade em 2015, após 

participar de concurso interno da Secretaria de Educação e ser aprovada no curso de formação 

de diretores. A diretora começou a trabalhar na escola em 1995 na secretaria escolar e em 1997 

passou a atuar em sala de aula como professora permanecendo nesta função até tornar-se 

diretora. A diretora geral anterior esteve no cargo por 20 anos. Uma das diretoras adjuntas do 

colégio ocupa o cargo desde 2001. Em 2017, a equipe participou da consulta pública a 

comunidade escolar para permanecer no cargo concorrendo com outra chapa e saiu vitoriosa. 

Em 2020, a diretora adjunta que assumiu o cargo em 2016 retornou à sala de aula, em seu lugar 

assumiu uma das orientadoras pedagógicas. O estabelecimento, como já foi mencionado 

anteriormente, é bastante privilegiado em relação a composição dos quadros técnico-

administrativos, técnico-pedagógicos e pessoal de apoio o que facilita o trabalho da direção que 

pode se dedicar melhor a suas atribuições.  

Uma característica da diretora geral é o empenho em realizar reformas na escola e 

equipar a escola com recursos audiovisuais, seja por meio da compra de novos aparelhos ou 

conserto de equipamentos danificados. As tarefas da equipe diretiva são divididas, uma das 

diretoras adjuntas trata do curso normal e outra do ensino noturno, a diretora geral se encarrega 

mais das atividades administrativas e burocráticas. A equipe diretiva é bastante organizada e 

eficiente, valorizam o planejamento e o cumprimento das normas, apresentando uma gestão 
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mais metódica. A escola não tem muitos problemas de indisciplina por parte dos alunos. O 

problema da falta de água foi sanado e atualmente, o que incomoda a comunidade escolar é a 

falta de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula. A direção da unidade não costuma se 

envolver na prática de cada professor, há bastante autonomia com relação às formas de 

avaliação. A postura da direção é de se antecipar as solicitações da SEEDUC muito pautada na 

experiência e principalmente nas normas e regulamentos.  

No Colégio Cássia Eller, depois de alguns anos passando por trocas de direção, foi 

encaminhada pela SEEDUC, em 2015, nova diretora com experiência em colégios com 

dificuldades na administração. Comparando os três colégios, esta é a diretora geral que há mais 

tempo exerce a função, com 23 anos de experiência, tendo trabalhado em outras duas unidades 

antes de chegar ao Cássia Eller. Cursou o MBA em Gestão Empreendedora com ênfase em 

Educação oferecido pela SEEDUC. Possui uma postura de liderança, é uma pessoa assertiva, 

que transmite segurança e por esse motivo a comunidade escolar demonstra confiança em seu 

trabalho. Possui desenvoltura para lidar com as ordens da Secretaria de Educação, buscando 

soluções sem aterrorizar os docentes. Trouxe consigo da instituição anterior 1 coordenadora 

pedagógica e 1 orientadora educacional, que permanecem no cargo. A diretora adjunta que fez 

parte da gestão anterior permaneceu no cargo até o ano seguinte e retornou à sala de aula na 

mesma instituição, sendo substituída por uma professora do colégio. Em 2017, apenas a equipe 

que já estava na direção formou chapa para a consulta ao cargo e foi eleita. Em 2020, uma das 

diretoras adjuntas deixou o cargo e foi substituída por outra professora da unidade.  

As equipes diretiva e pedagógica desta instituição estão bastante sobrecarregadas de 

trabalho devido ao porte do colégio, a carência de profissionais e os problemas disciplinares 

dos alunos. A rotina deste colégio é bastante agitada, a sala da direção está sempre ocupada por 

alunos, pais, professores ou fornecedores. Não é possível perceber uma clara divisão de tarefas 

entre as duas equipes mencionadas e nem entre outros profissionais. É claro que existem 

atividades que somente a diretora geral pode realizar e assim por diante, mas com exceção 

destas parece que todos estão encarregados de fazer um pouco de tudo. A equipe diretiva é 

bastante aberta a propostas e sugestões, a diretora geral é muito segura e consegue encontrar 

soluções para facilitar a vida dos professores frente às ordens da Secretaria de Educação. Uma 

das diretoras adjunta organiza há alguns anos semanas de provas, que muito ajudaram na 

organização do período de provas na escola. Nesta instituição não há pressão para a aprovação 

de alunos.  
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O principal argumento utilizado pelos ex-diretores dos colégios para deixar o cargo é o 

cansaço causado pelas excessivas cobranças da SEEDUC, a sobrecarga de atividades e o retorno 

financeiro incompatível com o desgaste físico e mental que a função gera. Com a 

implementação da Gide, a SEEDUC passou a privilegiar, o que denominou de gestão 

estratégica com foco nos resultados, a padronização da gestão escolar e o cumprimento de 

metas. Na prática, os diretores encontraram-se atolados em funções burocráticas. Uma das 

propostas do ex-secretário de educação, Pedro Fernandes, era a de criar o cargo de 

administrador escolar, para cuidar da parte burocrática, possibilitando que os diretores tivessem 

mais tempo para tratar de assuntos pedagógicos. Em pesquisa desenvolvida por Figueiredo 

(2015) acerca das atribuições do diretor escolar e o tempo gasto nas atividades do dia a dia, 

confirma-se a ideia de que a maioria dos gestores passam a maior parte do tempo envolvidos 

com a gestão de processos administrativos, de rotinas, de pessoas e conflitos restando menos 

tempo para dedicarem-se à gestão do ensino. 

A descrição sobre a maneira como as atuais direções assumiram o cargo, a experiência 

dos gestores e as mudanças na equipe diretiva são importantes para refletir acerca da 

competência administrativa e a legitimidade da direção frente a comunidade escolar. O Inep 

criou um indicador para mensurar a complexidade da gestão nas escolas a partir dos dados do 

Censo Escolar da Educação Básica. A complexidade da gestão escolar é mensurada a partir de 

quatro características: porte da escola, turnos de funcionamento, nível de complexidade das 

etapas ofertadas e quantidade de etapas/ modalidades ofertadas. A partir destas características 

é calculada uma pontuação de complexidade de gestão da escola. Esta pontuação é então 

categorizada em seis níveis de complexidade da gestão escolar. Quanto maior for o nível maior 

a complexidade da gestão. Segundo estes critérios o Colégio Estadual Elza Soares encontra-se 

no nível 3 de complexidade da gestão, enquanto os Colégios Beth Carvalho e Cássia Eller estão 

no nível 4, o que indica que os dois últimos são mais complexos para serem administrados, de 

acordo com a avaliação do INEP. No quadro 1 seguem as descrições dos níveis de 

complexidade de gestão. 

 

Quadro 1 - Descrições dos níveis de complexidade de gestão 

 

Nível Descrição 
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1 

Porte inferior a 50 matrículas, operando em único turno e etapa e 

apresentando a Educação Infantil ou Anos Iniciais como etapa mais 

elevada*. 

2 

Porte entre 50 e 300 matrículas, operando em 2 turnos, com oferta de até 2 

etapas e apresentando a Educação Infantil ou Anos Iniciais como etapa mais 

elevada*. 

3 
Porte entre 50 e 500 matrículas, operando em 2 turnos, com 2 ou 3 etapas e 

apresentando os Anos Finais como etapa mais elevada*. 

4 

Porte entre 150 e 1000 matrículas, operando em 2 ou 3 turnos, com 2 ou 3 

etapas, apresentando Ensino Médio/profissional ou a EJA como etapa mais 

elevada*. 

5 
Porte entre 150 e 1000 matrículas, operando em 3 turnos, com 2 ou 3 etapas, 

apresentando a EJA como etapa mais elevada*. 

6 
Porte superior à 500 matrículas, operando em 3 turnos, com 4 ou mais etapas, 

apresentando a EJA como etapa mais elevada*. 

*Considerando a idade dos alunos atendidos. 

Fonte: INEP (2014b). 

 

De modo geral, as direções não apresentam problemas em suas gestões, cumprindo com 

as determinações da SEEDUC e mantendo boa relação com a comunidade escolar e com as 

diretorias regionais25. Soares (2004) considera que a principal função da direção escolar é 

facilitar o trabalho docente. O autor relaciona o sucesso da administração escolar a objetivos 

claramente definidos, que todos conheçam e que possam trabalhar para implementá-los. Entre 

as unidades escolares selecionadas a que apresenta objetivos bem definidos e amplamente 

divulgados para a comunidade escolar é o Colégio Beth Carvalho, ainda que estes não sejam 

amplamente definidos com a participação de todos. Nos outros dois colégios, Cássia Eller e 

Elza Soares, não há clareza quanto aos rumos que as instituições pretendem seguir e onde 

pretendem chegar. Incentivar a participação da comunidade escolar na elaboração do plano 

pedagógico da escola e publicizar sistematicamente seus objetivos se coloca, portanto, como 

 
25 A Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro é dividida em 15 diretorias regionais, são 14 unidades 

administrativas descentralizadas responsáveis por um determinado número de escolas agrupadas em torno de 

alguns bairros, na capital do Rio de Janeiro, ou de alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, e 1 Diretoria 

Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas – DIESP. Decreto nº 46.857/2019. Disponível em: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/Subpor

tais/PortalGestaoPessoas/Legisla%C3%A7%C3%B5es%20SILEP/Legisla%C3%A7%C3%B5es/2019/Decretos/

DECRETO%20N%C2%BA%2046.857%20DE%2004%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019_DISP%C3%

95E%20SOBRE%20A%20ESTRUTURA%20DA%20SEEDUC.pdf?lve. Acesso em: 28 mar. 2021. 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/Subportais/PortalGestaoPessoas/Legisla%C3%A7%C3%B5es%20SILEP/Legisla%C3%A7%C3%B5es/2019/Decretos/DECRETO%20N%C2%BA%2046.857%20DE%2004%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019_DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20ESTRUTURA%20DA%20SEEDUC.pdf?lve
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/Subportais/PortalGestaoPessoas/Legisla%C3%A7%C3%B5es%20SILEP/Legisla%C3%A7%C3%B5es/2019/Decretos/DECRETO%20N%C2%BA%2046.857%20DE%2004%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019_DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20ESTRUTURA%20DA%20SEEDUC.pdf?lve
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/Subportais/PortalGestaoPessoas/Legisla%C3%A7%C3%B5es%20SILEP/Legisla%C3%A7%C3%B5es/2019/Decretos/DECRETO%20N%C2%BA%2046.857%20DE%2004%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019_DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20ESTRUTURA%20DA%20SEEDUC.pdf?lve
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/Subportais/PortalGestaoPessoas/Legisla%C3%A7%C3%B5es%20SILEP/Legisla%C3%A7%C3%B5es/2019/Decretos/DECRETO%20N%C2%BA%2046.857%20DE%2004%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202019_DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20ESTRUTURA%20DA%20SEEDUC.pdf?lve
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uma das medidas a serem adotadas nas instituições estudadas como um dos elementos das 

escolas eficazes. 

 

3.2 AS RELAÇÕES SOCIAIS NA ESCOLA E O PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Os recursos físicos, o estilo da administração e o projeto pedagógico são importantes 

elementos para a análise dos fatores intraescolares. Soares (2004) salienta que, no entanto, são 

as relações sociais entre os membros da comunidade escolar que definirão como esses 

elementos serão utilizados, o que pode facilitar ou dificultar a ação desses fatores. O tipo de 

interação existente entre as pessoas no espaço escolar reflete a diversidade dos membros da 

instituição, suas condições socioeconômicas, valores, experiências e opções feitas pela escola. 

Estas interações constituem a cultura da escola, que compreende um sistema de valores e uma 

agenda comum aos seus integrantes, que incluem tanto as crenças sobre a finalidade da 

instituição, o que os alunos devem aprender, como devem se comportar os adultos e estudantes, 

o tipo de adulto que a instituição pretende formar e o caminho que deve ser percorrido para 

atingir tais objetivos. A materialização da cultura escolar encontra-se na forma de tratamento 

entre professores e estudantes. Soares (2004) afirma que sentimento de unidade é fundamental 

para as escolas eficazes na medida em que buscam o consenso na solução de conflitos e 

ampliam as oportunidades para trocas intelectuais, constituindo-se como uma comunidade. 

 É importante que todas as escolas possuam um projeto pedagógico consistente. Soares 

(2004) enfatiza a necessidade de um projeto pedagógico que favoreça a criação de um clima de 

desafio intelectual que seja a base para a expressão de todas as outras estruturas da escola. 

Ainda segundo Soares, no projeto pedagógico deve ser explicitado importantes decisões 

acadêmicas, como a forma de alocação de alunos e professores às diferentes turmas, o uso do 

tempo escolar, o que e como será ensinado aos alunos. Os colégios estudados estão 

subordinados à Secretaria de Educação do Estado, que define os critérios para o tamanho das 

classes, alocação de alunos e professores às turmas, currículo e avaliação e os tema de alguns 

projetos pedagógicos que devem ser desenvolvidos em todas as unidades da rede estadual de 

ensino.  

A quantidade de alunos em uma mesma sala de aula é regulamentada na resolução da 

SEEDUC nº 4.778 de 2012, que determina que no Ensino Médio o número de alunos por classe 

deve variar de 30 a 45 alunos. Nas turmas de EJA, o mínimo de alunos é de 35 e o máximo de 

estudantes por turma é de 45. A proposta da secretaria é sempre colocar o máximo de alunos 
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permitidos em uma mesma sala de aula, com base no número de carteiras que cabem, a fim de 

reduzir o número de turmas, o que implica na necessidade de menos professores. Há alguns 

anos era recorrente e amedrontava direções e professores a prática de otimização das turmas, 

política que consistia em fechar turmas e distribuir os alunos remanescentes por outras, devido 

a perda de alunos ao longo do ano letivo o fechamento de turmas. Nos últimos anos, a prática 

deixou de ser tão comum, possivelmente devido a troca de secretário de educação, o fim da 

Gide, além das sucessivas denúncias do SEPE/ RJ (Sindicato Estadual dos Profissionais da 

Educação do Rio de Janeiro) ao Ministério Público e a Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa.  

A otimização das turmas ou a não abertura de turmas planejadas pela direção implica 

na reorganização do quadro de horários, algo bastante trabalhoso de ser feito após o início do 

ano letivo. Mesmo os professores que não estão alocados nas turmas que fecharam são afetados, 

pois a alocação de professores tem como critério a ordem de chegada na escola (antiguidade) e 

a disciplina de ingresso. O quadro de horários começa ser montado pelas turmas da 3ª série e 

EJA IV. Além disso, existe o receio da comunidade escolar de perder docentes, que muitas 

vezes já trabalham há anos na instituição e/ou que possuem um bom relacionamento com a 

escola.  

 A alocação de alunos às turmas é feita automaticamente pelo sistema de matrículas da 

SEEDUC, seguindo a ordem das matrículas. Há um planejamento feito no final do ano letivo 

pelas direções sobre a abertura de turmas no ano seguinte, no entanto as turmas são abertas pelo 

sistema conforme a demanda por vagas. Alguns colégios, como o Beth Carvalho, especialmente 

no que se refere ao curso normal, sofre todo ano com o receio de não abrir o quantitativo de 

turmas planejados. A unidade escolar só consegue fazer modificações na alocação dos alunos 

após o início do ano letivo. A solicitação para trocar de turma pode ser feita pelos alunos sob o 

argumento de que não se adaptaram a turma, devido a questões de convivência com os colegas 

ou a necessidade de trocar de turno por preferência ou trabalho/ curso. A mudança de turma 

também pode ocorrer por decisão da equipe pedagógica, devido a problemas de indisciplina ou 

convivência com os colegas.  

Nos estabelecimentos educacionais selecionados, a participação dos pais na escola se 

restringe, basicamente, as reuniões de pais. E ainda assim, a presença dos pais nessas reuniões 

é baixa. A maior participação de pais e a maior frequência de convocação de reuniões fica por 

conta do C.E. Beth Carvalho.  Além das reuniões de pais, os colégios Cássia Eller e Elza Soares 
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abrem as portas para os pais durante as cerimônias de colação de grau para os alunos 

concluintes. Em relação a participação da vida da comunidade, o evento que talvez mais 

aproxime a escola e a comunidade seja a gincana promovida pelo C.E. Cássia Eller, em que os 

alunos recolhem nas proximidades da escola mantimentos para doação e tinta para a pintura 

dos muros da escola.  

Quanto à avaliação os colégios devem cumprir a Portaria SEEDUC/SUGEN 419/2013 

que versa sobre as avaliações. Todos os professores devem aplicar no mínimo três instrumentos 

de avaliação diferentes por bimestre além de recuperação paralela para cada instrumento. No 

Colégio Elza Soares, como mencionado anteriormente, a direção criou uma espécie de provão 

que obrigatoriamente deve ser uma das avaliações dos professores. As datas de aplicação deste 

provão são definidas pela coordenação pedagógica, assim como o modelo de prova e quantidade 

de questões. No Cássia Eller há uma semana de provas também estipulada e organizada pela 

direção escolar, porém sem interferência quanto ao modelo de prova, pontuação ou conteúdo. 

Nos três colégios as equipes pedagógicas orientam os professores a utilizarem como uma das 

avaliações bimestrais os projetos desenvolvidos pela escola.  

Com o objetivo de padronizar os conteúdos mínimos a serem trabalhados em cada 

disciplina de acordo com a série foi criado o Currículo Mínimo em 2011. Foram definidas 

competências e habilidades em consonância as Diretrizes Curriculares Nacionais para serem 

trabalhadas por toda a rede de ensino estadual. O Currículo Mínimo foi produzido por uma 

equipe de professores em regência de turma. O documento específico para o Curso Normal em 

Nível Médio, contempla as disciplinas da Base Nacional Comum, da Parte Diversificada e da 

Formação Profissional26(DE LUCA; ARAÚJO; SOUZA, 2020). O cumprimento do currículo 

mínimo já foi critério para que a unidade escolar recebesse a bonificação, mencionada no 

capítulo anterior. Com o fim da Gide a cobrança em torno do cumprimento do currículo ficou 

a critério das direções. Nos colégios Beth Carvalho e Cássia Eller não há nenhum tipo de 

cobrança quanto a isso. No Colégio Elza Soares o conteúdo do provão por área deve ser 

preparado com base no currículo mínimo.  

No início do ano letivo, os estabelecimentos de ensino planejam os projetos que serão 

executados ao longo do ano. A maior parte dos projetos segue propostas de temas enviados pela 

 
26 No currículo mínimo para o curso normal, os componentes curriculares específicos para a formação de 

professores que compreendem as Disciplinas Pedagógicas, são: Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa; 

Conhecimentos Didáticos Metodológicos; Fundamentos da Educação; Laboratórios Pedagógicos; Formação 

Complementar; Parte Diversificada (DE LUCA; ARAÚJO; SOUZA, 2020). 
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Secretaria de Educação para aquele ano, alguns como o Matemática 360°27 ocorrem todos os 

anos. A forma como os projetos serão realizados depende de decisões da equipe pedagógica e 

dos professores.  

O Colégio Estadual Elza Soares, que não desenvolvia um projeto pedagógico que 

envolvesse apresentação de trabalhos fora da sala de aula com a mobilização de toda a escola 

há algum tempo, realizou um projeto em comemoração ao dia da consciência negra em 2019, 

após mudanças na gestão escolar. O projeto contou com leitura de poesias e apresentações de 

dança, no final foi servido feijoada e canjica. As turmas da 1ª série ficaram responsáveis pelos 

pratos servidos. Foi realizada também uma palestra sobre a prevenção do uso de drogas. 

Oficialmente, não há grande diferença entre o tempo de aula do turno da noite e os demais 

turnos. Na prática, o turno da noite tem o horário reduzido, como acontece nos colégios 

estudados neste trabalho, assim como em vários outros colégios da rede estadual. No Elza 

Soares esse tempo é ainda mais reduzido, o que prejudica a realização de projetos pedagógicos 

de maiores dimensões.  

O tempo escolar nesta unidade é ocupado, principalmente, em sala de aula. Eventos, 

confraternizações ou mesmo palestras são exceções. O tempo reduzido faz com que os 

professores não tenham muito contato uns com os outros. Não há intervalo entre as aulas, o 

lanche e a janta são servidos antes do primeiro tempo de aula. Alguns professores se conhecem 

por trabalharem há tempos no colégio ou por trabalharem juntos em outras unidades escolares, 

da rede estadual, municipal ou privada. No ano de 2019, a direção organizou uma 

confraternização fora do espaço escolar para os professores e funcionários. Os alunos são 

moradores do bairro, geralmente moram bem próximos ao colégio e são oriundos das escolas 

municipais próximas ou da escola municipal que compartilha o prédio com o Elza Soares. 

Mesmo com o tempo de aula reduzido, os alunos estão sempre querendo sair mais cedo, seja 

pedindo aos professores para liberar a turma antes do horário previsto para o término da aula, 

seja indo embora antes do término. Na sexta-feira, ou véspera de feriado a própria direção 

autoriza que a saída seja adiantada. 

No Colégio Estadual Beth Carvalho não faltam projetos pedagógicos e alguns já são 

tradicionais. No primeiro semestre é realizada uma gincana socioambiental que envolve as 

turmas da 1ª e 2ª série do curso normal, onde alunos arrecadam óleo de cozinha usado e outros 

 
27 O Programa Matemática 360° tem como objetivo estimular o engajamento do aluno no processo de 

aprendizagem de Matemática, com foco no desenvolvimento das habilidades relacionadas ao raciocínio lógico e à 

resolução de problemas (CONSED, 2017). 
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materiais para reciclagem, no dia da culminância do evento as turmas montam barracas para 

exposição de seus trabalhos, utilizando materiais reaproveitados, fazem apresentações de dança 

teatralizada, entre outras atividades. No segundo semestre é realizada uma gincana 

interdisciplinar entre todas as turmas da 2ª série, as esquipes são formadas com alunos de 

diferentes turmas que precisam cumprir as mais variadas tarefas ao longo de dias ou no dia da 

culminância do projeto. Para as turmas da 1ª série há um projeto de brinquedoteca, no 

encerramento os alunos realizam apresentações de teatro, dança e música. O projeto pedagógico 

da 3ª série é uma exposição dos trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do ano, 

especialmente aqueles produzidos nas disciplinas pedagógicas, que ocupam a maior parte do 

currículo neste último ano. Cabe destacar que os alunos da 3ª série produzem um trabalho de 

conclusão de curso.  

Outros projetos que mobilizam menos a comunidade escolar também são realizados, 

além de palestras, passeios, na maioria das vezes pago pelos próprios alunos, e atividades 

artísticas. Chegando algumas vezes a ficar difícil dar aula e cumprir com conteúdo curricular, 

porque os alunos estão constantemente envolvidos nesses projetos. Por ser um colégio integral 

a convivência entre os alunos e entre alunos e instituição é bastante intensa.  

Nos últimos anos a equipe pedagógica e professores tem se preocupado com a saúde 

mental dos estudantes desenvolvendo atividades voltadas para este assunto. Também nos 

últimos anos, orações passaram a ser realizadas em algumas ocasiões, como nos conselhos de 

classe. Uma vez por semana durante o intervalo de aula é realizada uma roda de oração com 

alunos, professores e diretores. A diretora geral já declarou algumas vezes que pretendia inserir 

o hábito das orações em determinadas rotinas escolares. Alguns funcionários da unidade 

trabalham juntos há bastante tempo e estenderam a convivência para fora dos muros da escola. 

Muitos aniversários e aposentadorias são comemorados na unidade.   

Parte da equipe da escola possui um forte discurso de que a instituição é uma família, 

alguns professores, funcionários e principalmente a direção, se autodeclaram como “Família 

Carvalho”, em referência ao nome do colégio. Em reuniões de pais, de professores e ao dirigir-

se a funcionários da direção regional ou da SEEDUC essa bandeira é sempre levantada. O nome 

do grupo para funcionários em um aplicativo de mensagens durante algum tempo foi “Família 

Carvalho” e até o grêmio estudantil foi nomeado desta forma. A ideia de unidade é muito 

valorizada na instituição, a direção sempre pede que toda a equipe tenha o discurso e a postura 

alinhados aos valores e objetivos do colégio. É dada grande importância ao fato daquela unidade 
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ser um espaço de formação de professores. Os estudantes são muito cobrados quanto a ter uma 

postura, considerada pelos profissionais da instituição, condizente com a carreira do magistério, 

dentro e fora do espaço escolar, já que os alunos circulam uniformizados pelas ruas e fazem 

estágio em escolas do município de Nilópolis. Em contraposição, não há muito rigor com o 

cumprimento dos horários, fica a critério do professor autorizar ou não a entrada dos alunos em 

sala de aula, após o horário de início das aulas, assim como também não há problema em 

dispensar a turma poucos minutos antes do término.  

Os professores possuem bastante autonomia, a direção demonstra ter bastante confiança 

no trabalho da equipe. A equipe de professores das disciplinas da área pedagógica está sempre 

buscando trabalhar em conjunto. As professoras de estágio supervisionado preocupam-se 

bastante com a postura e o comportamento dos alunos do colégio nas atividades de estágio. Os 

profissionais do Beth Carvalho, de um modo geral, entendem que a instituição tem um “nome 

a zelar”, dizem possuir orgulho em trabalhar na instituição. Alguns professores mais velhos 

reclamam que a cada ano que passa os alunos dão cada vez menos valor ao curso normal. Ao 

apresentar o colégio para os pais de alunos e para os estudantes em reuniões de acolhimento no 

início do ano letivo, a direção e as coordenadoras enfatizam as qualidades do colégio, como a 

estrutura física e os recursos pedagógicos. Ressaltam que o quadro de professores é muito 

comprometido, que alguns trabalham em colégios particulares e cursos pré-vestibular 

conhecidos na região e que por isso a instituição apresenta o mesmo nível de ensino que estes 

A comprovação seria o fato de que muitos alunos do Beth Carvalho são aprovados em 

instituições de ensino superior. Informam que os alunos serão muito cobrados e se os pais 

perceberem que estes estão com tempo sobrando devem desconfiar porque a rotina do curso 

normal é intensa.  

O ritmo dos projetos pedagógicos é menos intenso no Colégio Estadual Cássia Eller. 

Em geral, é realizado um projeto por área do conhecimento a cada bimestre. No ano de 2018, a 

culminância desses projetos teve uma dimensão maior, principalmente o projeto pedagógico de 

humanas que trouxe pessoas de fora da escola para realizarem debates e oficinas. A experiência 

teve alguns problemas de organização, no ano seguinte e, por isso, a direção optou por recuar e 

realizar projetos de dimensões menores. Os professores de educação física organizam 

anualmente um campeonato de futebol e de vôlei. As equipes vitoriosas foram presenteadas em 

2019 com um rodízio de pizzas. No final do último bimestre é realizada uma gincana organizada 

pela equipe pedagógica, algumas das tarefas da gincana são: doação de sangue, arrecadação de 
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produtos de higiene e beleza para doação no Instituto Nacional do Câncer, arrecadação de 

alimentos para doação a instituições de caridade, igrejas e a associação de moradores das 

comunidades próximas, arrecadação de material para pintura dos muros da escola. No ano de 

2019, foram realizadas oficinas de pintura com artistas plásticos para a pintura dos muros da 

escola. Como neste ano a SEEDUC disponibilizou para as escolas da rede um grande valor para 

aluguéis de ônibus para passeios, a turma que venceu a gincana fez um passeio para Paraty. Os 

passeios realizados, principalmente idas ao teatro, costumam acontecer fora do horário de aula, 

aos finais de semana.  

Esta unidade é a que possui maior rigor com o cumprimento de horários. Existe uma 

tolerância de 15 minutos após o início de cada turno, passado o tempo de tolerância os alunos 

não estão autorizados a subir do pátio para as salas de aula. Provavelmente, estes só conseguirão 

entrar nas salas após o recreio. Durante o recreio os estudantes não podem permanecer nas salas 

de aula, devem descer para o pátio. A direção cobra que os professores não liberem as turmas 

antes do horário de término das aulas. Há um portão no início das escadas que dá acesso as 

salas de aula que, geralmente, fica fechado. Outro portão que fica constantemente fechado, 

separa o pátio e a área descoberta, em volta do prédio do colégio. Na maioria das vezes, a 

circulação dos alunos é controlada, a justificativa é que a escola é grande, possui muitos 

estudantes e não há pessoal suficiente para acompanhar esta circulação. 

A equipe pedagógica do colégio possui muita dificuldade para atuar, o número de 

profissionais é insuficiente para o universo da instituição. Embora procurem fazer o seu melhor, 

pecam em relação ao planejamento pedagógico e possuem dificuldades em colocar em prática 

o que conseguem planejar. A equipe pedagógica já até contou por algumas vezes com o reforço 

de professores articuladores, mas esses precisaram retornar à sala de aula.  Atualmente, o 

colégio conta com a boa vontade de alguns professores para desenvolver atividades 

pedagógicas, ajudar com a semana de provas ou solucionar algum dos mais diversos conflitos. 

O colégio também não conta com número suficiente de inspetores e não possui porteiros. Essa 

escassez de profissionais aparenta ser o que mais atrapalha o funcionamento do colégio. Os 

funcionários da limpeza acabam acumulando as funções de inspetor de alunos e porteiro. As 

equipes diretiva e pedagógica tem uma postura aberta a sugestões e críticas. Propostas de 

atividades são bem recebidas pelas equipes que se esforçam para dar o suporte necessário. 

A orientadora pedagógica gosta de desenvolver atividades artísticas e conta com a 

parceria de artistas moradores da região na realização das atividades. No final de 2019, foi 
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grafitado em uma das paredes laterais do colégio um mural com mais de 200 metros quadrados. 

A obra foi alvo de críticas de moradores do bairro em uma rede social, por considerarem que 

um grafitti não é algo adequado para uma escola. A comunidade escolar é bastante animada, na 

semana anterior ao Carnaval são realizadas atividades com esta temática, a unidade já chegou 

a organizar um pequeno bloco que desfilou pelas ruas próximas do colégio. Em 2019 optou por 

comemorar a data no próprio colégio, com a apresentação de integrantes de uma bateria de 

escola de samba. Neste ano também, a escola organizou uma campanha para incentivar que os 

alunos da 3ª série comparecessem no dia da prova do SAEB. A campanha surtiu efeito, e a 

escola teve uma taxa de participação de quase 90%. Após a realização da prova os estudantes 

da 3ª série participaram de uma comemoração com uma equipe de animadores, música e um 

lanche diferente do habitual foi servido. Esse tipo de comemoração é característica do colégio 

e é uma boa maneira de integrar a comunidade escolar e criar um clima agradável tanto para os 

alunos quanto para os funcionários. As confraternizações do Dia dos Professores e do final do 

ano são tradicionais e conseguem reunir a maior parte dos funcionários da escola. 

 

3.3 OS PROFESSORES 

Os professores são em grande medida os responsáveis pelo efeito positivo de uma escola 

no aprendizado de um aluno (SOARES, 2004). Sem concurso para professores desde 2014, foi 

declarado pelo então secretário de educação, Pedro Fernandes, em 2019, que a rede possuía um 

déficit de 2.016 professores. Para minimizar o problema a Secretaria de Educação tem 

contratado professores temporários e oferecido horas-extras aos professores concursados. De 

fato, esta medida contribui para diminuir drasticamente a carência de professores. Sem reajuste 

salarial desde 2014, aumento na alíquota previdenciária de 11% para 14% em 2016, e com 

constantes congelamentos do plano de carreira28, muitos professores optaram por aumentar sua 

jornada de trabalho a fim de diminuir o impacto das perdas salariais29. Como consequência 

temos professores desmotivados, desvalorizados e sobrecarregados, o que tem impactos 

negativos sobre a qualidade da educação. 

 
28 Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990 – Dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual e da 

outras providências. Disponível 

em:http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_1614_24011990.htm#:~:text=DAS%20DISPOSI%C3%87%C3

%95ES%20GERAIS-,Art.,quais%20incumbem%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20Magist%C3%A9rio. 

Acesso em: 28 mar. 2021.  
29 Informações sobre atual salário dos profissionais da educação da rede estadual de educação do Rio de Janeiro 

disponíveis em: http://www.sepe-rj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim469.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021. 

http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_1614_24011990.htm#:~:text=DAS%20DISPOSI%C3%87%C3%95ES%20GERAIS-,Art.,quais%20incumbem%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20Magist%C3%A9rio
http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_1614_24011990.htm#:~:text=DAS%20DISPOSI%C3%87%C3%95ES%20GERAIS-,Art.,quais%20incumbem%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20Magist%C3%A9rio
http://www.sepe-rj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim469.pdf
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A baixa remuneração dos professores reflete a desvalorização da profissão. Professores 

da educação básica ganham em torno de 30% a menos que outros profissionais com o ensino 

superior (SALAS, 2019). No caso da rede estadual de educação do Rio de Janeiro, a situação é 

bastante crítica. O piso salarial da categoria, assim como a tempo para atividades de 

planejamento, que correspondem a 1/3 da carga horária, previstos em lei não são cumpridos30. 

Esta situação faz com que os professores busquem como alternativa trabalhar por mais horas, 

dando um número maior de aulas, ou ainda, trabalhar em outras atividades. O tempo que poderia 

ser utilizado para as atividades didáticas correlacionadas às aulas e ao estudo são substituídos 

pela busca por melhores condições de vida. O preenchimento do tempo destinado à preparação 

das aulas se coloca, dessa maneira, destinado à atuação em salas de aulas, o que além da 

exploração que regimes de trabalho desse tipo impõem, impedem a formação continuada, um 

dos basilares da educação de qualidade. 

A formação contínua na profissão docente contribui para o aprimoramento do trabalho 

realizado e para o desenvolvimento de uma educação de qualidade (ALMEIDA, 2004). Na rede 

estadual de ensino do Rio de Janeiro não há incentivo a formação continuada. Além do valor 

da gratificação31 não ser atrativo, o plano de carreira dos profissionais da educação encontra-se 

congelado. 

Com o intuito de conhecer melhor e monitorar os sistemas educacionais a fim de 

promover políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação, o INEP 

elaborou indicadores educacionais que atribuem valor estatístico à qualidade do ensino no 

 
30 BRASIL. Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11738.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.738%2C%20DE%2016%20DE%20JULHO%20

DE%202008.&text=Regulamenta%20a%20al%C3%ADnea%20%E2%80%9Ce%E2%80%9D%20do,magist%C

3%A9rio%20p%C3%BAblico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica. Acesso em: 29 mar. 

2021.  A referida lei não é cumprida por alguns estados, como o Rio de Janeiro, recentemente, o Supremo Tribunal 

Federal negou recurso do estado de Santa Catarina contra a constitucionalidade da lei do 1/3. A maioria dos 

ministros do STF julgou improcedente o recurso do governo daquele e definiu que o 1/3 é constitucional. 

Disponível em: 

http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=22365#:~:text=JULGAMENTO%20NO%20STF&text=C

om%20esta%20decis%C3%A3o%2C%20fica%20reafirmado,para%20planejamento%2C%20estudos%20e%20a

valia%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 29 mar. 2021. 
31 Lei nº 6.4 9 de 17 de junho de 2013 – Concede majoração vencimental às categorias funcionais que menciona, 

estabelece os vencimentos-base dos cargos de professor, supervisor escolar, professor orientador educacional e 

professor inspetor escolar, cria as funções gratificadas de agente de acompanhamento da gestão escolar e de 

assistente operacional, altera as Leis nº 1.614, de 24 de janeiro de 1990 E nº 6.209, de 19 de abril de 2012, e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_6_479_-_17062013_-

__conced.htm. Acesso em: 29 mar. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.738%2C%20DE%2016%20DE%20JULHO%20DE%202008.&text=Regulamenta%20a%20al%C3%ADnea%20%E2%80%9Ce%E2%80%9D%20do,magist%C3%A9rio%20p%C3%BAblico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.738%2C%20DE%2016%20DE%20JULHO%20DE%202008.&text=Regulamenta%20a%20al%C3%ADnea%20%E2%80%9Ce%E2%80%9D%20do,magist%C3%A9rio%20p%C3%BAblico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.738%2C%20DE%2016%20DE%20JULHO%20DE%202008.&text=Regulamenta%20a%20al%C3%ADnea%20%E2%80%9Ce%E2%80%9D%20do,magist%C3%A9rio%20p%C3%BAblico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.738%2C%20DE%2016%20DE%20JULHO%20DE%202008.&text=Regulamenta%20a%20al%C3%ADnea%20%E2%80%9Ce%E2%80%9D%20do,magist%C3%A9rio%20p%C3%BAblico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica
http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=22365#:~:text=JULGAMENTO%20NO%20STF&text=Com%20esta%20decis%C3%A3o%2C%20fica%20reafirmado,para%20planejamento%2C%20estudos%20e%20avalia%C3%A7%C3%A3o
http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=22365#:~:text=JULGAMENTO%20NO%20STF&text=Com%20esta%20decis%C3%A3o%2C%20fica%20reafirmado,para%20planejamento%2C%20estudos%20e%20avalia%C3%A7%C3%A3o
http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=22365#:~:text=JULGAMENTO%20NO%20STF&text=Com%20esta%20decis%C3%A3o%2C%20fica%20reafirmado,para%20planejamento%2C%20estudos%20e%20avalia%C3%A7%C3%A3o
http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_6_479_-_17062013_-__conced.htm
http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/lei_6_479_-_17062013_-__conced.htm
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Brasil, considerando além do desempenho dos alunos, o contexto econômico e social em que 

as escolas estão inseridas. O Indicador de adequação da formação do docente da educação 

básica permite identificar se a formação inicial do docente corresponde a disciplina ou 

disciplinas que leciona. O quadro 2 ilustra a categorização do INEP por grupos de professores 

de acordo com a relação entre formação e disciplina. 

 

Quadro 2 -Categorias de adequação da formação dos docentes em relação à disciplina 

que leciona 

 

Grupo Descrição 

1 
Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que 

lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de 

complementação pedagógica concluído. 

2 Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina 

correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica. 

3 
Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com 

bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e complementação 

pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona. 

4 Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias 

anteriores. 

5 Docentes que não possuem curso superior completo. 

Fonte: INEP, (2014a). 

 

A tabela 3 demonstra um comparativo entre os três colégios com o percentual de 

docentes por grupo de adequação da formação por disciplina que leciona. Não há docentes nos 

colégios nos grupos 4 e 5. 

 

Tabela 3 - Percentual de docentes por grupo de adequação da formação por disciplina 

que leciona 

 

2019 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

C. E. Beth Carvalho – curso normal 90,3% 1,1% 8,6% 

C. E. Beth Carvalho – EJA 67,3% 2% 30,7% 
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C. E. Cássia Eller 96,6% 0 3,4% 

C. E. Elza Soares – ensino médio regular 66,7% 9% 24,3% 

C. E. Elza Soares – EJA 81,8% 0 18,2% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo INEP (2019a). 

 

De acordo com informações apuradas no quadro de horário dos colégios e com 

funcionários das unidades acerca da carência de professores, apenas o Colégio Cássia Eller não 

possui carência de professores. As carências têm sido preenchidas por meio de GLPs 

(Gratificação por Lotação Prioritária), que são as horas-extras dos professores da rede. As GLPs 

podem ser ocupadas por professores da própria unidade escolar ou de outra unidade da rede 

estadual.  O C. E. Elza Soares não possui professores com formação em Física e Filosofia e a 

única disciplina do colégio que não possui carência é matemática. No C. E. Beth Carvalho o 

único professor de Filosofia encontra-se afastado de sala de aula, trabalhando como professor 

articulador na biblioteca. O número de professores de Sociologia, História, Química e 

disciplinas pedagógicas é insuficiente para o curso Normal. A situação do turno da noite é mais 

grave pois não há professor cuja disciplina de ingresso seja Sociologia, História ou Física e há 

também carência nas disciplinas de Biologia, Matemática e Filosofia.  

Além da GLP, para lidar com a carência docente a SEEDUC habilita32 professores em 

disciplinas diferentes daquela de ingresso, com base no histórico acadêmico. Para que um 

professor seja habilitado em uma disciplina ele precisa ter cumprido, durante a graduação, uma 

carga horária mínima de 120 horas na disciplina que será habilitado ou ter especialização (360 

horas) na disciplina. Considerando a carência de professores nos colégios selecionados 

podemos compreender melhor o quadro com o percentual de adequação da formação docente. 

A ausência de carência no C.E. Cássia Eller é confirmada pelo alto percentual de adequação da 

formação docente, provavelmente os 3,4% de docentes com licenciatura em área diferente 

daquela que leciona correspondem aos professores que precisaram complementar sua carga 

horária em disciplinas diferentes daquela de ingresso para não terem que buscar outra unidade 

escolar para complementar sua carga horária. Vale a pena destacar que apenas na última década 

o C.E. Cássia Eller passou a contar com os turnos da manhã e tarde. A instituição tem sua 

 
32 De acordo com o Parecer n° 134/ 2010 do Conselho Estadual de Educação. Disponível em: 

http://www.cee.rj.gov.br/pareceres/P_2010-134_normativo.pdf. Acesso em: 24 fev. 2021. 

http://www.cee.rj.gov.br/pareceres/P_2010-134_normativo.pdf
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origem no ensino noturno e alguns dos professores com as matrículas mais antigas estão 

alocados no turno da noite.   

O alto percentual de inadequação da formação docente no Colégio Elza Soares e a 

carência de professores pode estar relacionado ao fato de ser um colégio compartilhado, noturno 

e pequeno. Desse modo, a tendência é que os professores tenham receio de alocar a sua 

matrícula neste tipo de unidade devido a possibilidade de fechamento do colégio e de turmas, 

fazendo com que os profissionais tenham que buscar outra unidade33. O maior percentual de 

adequação entre a formação e a disciplina que leciona no EJA em comparação com o ensino 

médio regular pode indicar uma maior preferência dos professores da unidade em trabalhar com 

o EJA.  

No caso do EJA do C.E. Beth Carvalho, o alto percentual de inadequação da formação 

docente pode estar vinculado ao perfil de parte dos professores que trabalham no ensino 

noturno. A preferência pelo turno, geralmente, está atrelada, ao fato do professor utilizar o 

período do dia para trabalhar nas redes de ensino dos municípios e/ou na rede privada, que 

muitas vezes pagam salários mais elevados do que a rede estadual, ou ainda pelo fato de 

exercerem outras profissões durante o dia. A rede estadual em muitos desses casos funciona 

como uma complementação da renda. Outra explicação para a carência e inadequação da 

formação docente pode estar relacionada ao município em que o colégio está localizado, muitos 

professores da instituição não moram em Nilópolis e por esse motivo preferem trabalhar durante 

o dia no colégio. É comum que professores trabalhem na Baixada Fluminense e morem no 

município do Rio de Janeiro. No turno da noite, os professores tendem a preferir trabalhar em 

colégios mais próximos de suas residências.  

O Indicador de Esforço Docente mensura o esforço empreendido pelos docentes da 

educação básica brasileira no exercício de sua profissão. Como esse esforço não pode ser 

acessado e mensurado diretamente, considera-se um conjunto de variáveis tomadas como 

definidoras do esforço do trabalho docente. Para produzir a escala de esforço docente foram 

analisadas as seguintes características: número de escolas em que atua; número de turnos de 

 
33 Ficar excedente em uma unidade escolar e por isso ter que buscar outra instituição para complementar sua carga 

horária, ou ter que levar sua origem (matrícula) para outra unidade é uma situação que os professores evitam. O 

motivo é que a antiguidade é o principal critério para alocação dos professores no quadro de horários, ser “novo” 

em um colégio pode implicar em não conseguir ser alocado no horário de sua preferência, ficar com tempos de 

aula vagos (janela), e ainda, em caso de fechamento de turmas, são os professores mais novos da unidade que 

tendem a ficar excedentes. Complementar a carga horária ou mudar de unidade só é considerado algo positivo, 

quando é feito para trabalhar em um colégio, região ou horário considerado melhor pelo professor.  
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trabalho; número de alunos atendidos e número de etapas nas quais leciona. O INEP considera 

que os docentes com esforço elevado no Ensino Médio são aqueles que possuem, de forma 

geral, as seguintes características: atendem mais de 400 alunos, atuam nos três turnos e em duas 

ou três escolas. A tabela 4 ilustra o percentual de docentes cujo esforço para o exercício da 

profissão é considerado elevado e acrescenta a média de alunos por turma, uma outra forma de 

apresentar os dados de esforço docente. 

 

Tabela 4 -Percentual de docentes cujo esforço para o exercício da profissão é 

considerado elevado e média de Alunos por Turma 

 

2019 

Percentual de docentes cujo 

esforço para o exercício da 

profissão é considerado 

elevado 

Média de Alunos por 

Turma 

C. E. Beth Carvalho 6,6% 33,7 

C. E. Cássia Eller 15,5% 34,6 

C. E. Elza Soares 21,1% 35,6 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo INEP (2019b). 

 

Na tabela 4 é possível perceber que os professores alocados no Colégio Elza Soares 

possuem o maior percentual de docentes cujo esforço para o exercício da profissão é 

considerado elevado. A unidade possui também a maior média de alunos por turma, o que 

também indica uma maior sobrecarga de trabalho. Relatório produzido pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indica que a redução do tamanho das 

turmas não é, por si só, o suficiente para uma educação de qualidade. Entretanto, o tempo que 

um professor possui para se dedicar a cada aluno individualmente, proporcionando uma maior 

adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos, pode ser afetado pela quantidade 

de alunos que possui. Uma turma com um maior número de alunos pode fazer com que os 

professores percam um tempo precioso organizando a classe, reduzindo o tempo dedicado aos 

processos de ensino-aprendizagem (OCDE, 2012).  

A sobrecarga de trabalho, representada aqui pelo número elevado de alunos e atuação 

em diferentes escolas nos três turnos, tem como implicações a redução do tempo disponível 

para organização, planejamento e preparação das atividades pedagógicas. Também contribui 
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para o adoecimento físico e psicológico do profissional. A elevada carga de trabalho, 

consequência da precarização do trabalho docente, incide diretamente sobre a qualidade do 

trabalho realizada (ALMEIDA, 2004). O alto percentual de docentes com elevado esforço no 

exercício da profissão no C.E. Elza Soares pode ter inclusive relação com a ausência de 

atividades extraclasse na instituição, devido a falta de tempo e cansaço dos docentes. Esse 

percentual também parece estar relacionado a carência de professores, que tem como 

consequência o preenchimento do quadro de horários com professores realizando GLPs, o que 

significa que o profissional está cumprindo mais horas de trabalho, consequentemente 

atendendo a mais alunos e mais instituições.  

Com a finalidade de avaliar a permanência do corpo docente nas escolas de educação 

básica o INEP elaborou o Indicador de regularidade do docente da Educação Básica. De acordo 

com o INEP (2015) um professor com pouco tempo na escola tende a ter menos condições para 

identificar situações específicas dos alunos e da comunidade, de ajudar na resolução de 

problemas na escola e em dar continuidade a planejamentos. A tabela 5mostra o indicador de 

regularidade docente para as escolas selecionadas. 

 

Tabela 5 -Média do Indicador de Regularidade do Docente 

 

2019 

Média do Indicador 

de Regularidade do 

Docente (IRD) 

C. E. Beth Carvalho 4,1 

C. E. Cássia Eller 4,1 

C. E. Elza Soares 3,7 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo INEP (2019c). 

 

O quadro acima mostra que os docentes do Colégio Elza Soares possuem menor tempo 

de permanência na unidade em comparação aos outros dois colégios estudados, que possuem a 

média do indicador de regularidade docente igual a 4,1. O INEP (2015b) considera que uma 

média acima de 4, denota uma rotatividade baixa para as escolas. Isto significa que, os colégios 

Beth Carvalho e Cássia Eller possuem mais facilidade em manter os docentes na unidade. Esta 

situação pode estar relacionada, conforme dito acima, ao receio dos professores em trabalhar 

em um colégio noturno compartilhado que corre o risco de ser fechado pela SEEDUC. Logo, 
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assim que possível, os docentes preferem migrar para uma unidade que funcione com três 

turnos.  

Os indicadores produzidos pelo INEP, analisados nesta seção, indicaram que os 

docentes do C.E. Elza Soares, comparados aos colégios Beth Carvalho e Elza Soares, possuem 

os índices mais baixos de adequação da formação por disciplina que leciona, maior percentual 

de docentes cujo esforço para o exercício da profissão é considerado elevado e menor tempo de 

permanência na unidade. Estas características possuem impacto sobre o processo de ensino-

aprendizagem, e, consequentemente, sobre os resultados escolares. 

 

3.4 A ESCOLA EM DADOS 

O ensino médio é, hoje, a etapa da educação básica que constitui um obstáculo para 

parcela significativa dos jovens que não conseguem conclui-la. Estudo desenvolvido por 

Senkevics e Carvalho (2020) demonstra que pouco mais de um quarto (27%) dos jovens entre 

18 e 24 anos que concluíram o ensino fundamental não concluíram o ensino médio. Ainda que 

nas últimas décadas tenha ocorrido uma ampliação de seu alunado, as desigualdades persistem 

para grupos sociais em desvantagem histórica, como mulheres e negros. Especialmente entre 

os jovens pretos, pardos e indígenas, aqueles que concluíram o ensino fundamental, mas não 

concluíram o ensino médio representam 30% desse grupo, enquanto para jovens brancos e 

amarelos o percentual é de 22%. Considerando os 20% mais pobres, aqueles com renda 

domiciliar per capita inferior a R$307,00, o percentual é de 36% entre aqueles que não 

concluíram o Ensino Médio, mesmo tendo concluído a etapa de ensino anterior, entre os 20% 

mais ricos, com rendimentos domiciliares per capita superiores a R$1350,00, o número é bem 

inferior, corresponde a 12% dos jovens (SENKEVICS; CARVALHO, 2020). 

É possível pensar o Ensino Médio como uma espécie de gargalo da educação básica. 

Esta seção se dedica a explorar a taxa de distorção idade-série, aprovação, reprovação e 

abandono por escola. Há uma diferença considerável entre o número de alunos que ingressam 

na 1ª série do ensino médio e o número dos que chegam a 3ª série. Esta situação é bastante 

evidente no C. E. Cássia Eller, onde na 1ª série foram matriculados 882 alunos em 22 turmas, 

na 2ª série foram 439 alunos distribuídos por 13 turmas e na 3ª série 352 alunos divididos em 

11 turmas. Essa situação tem forte relação com a taxa de reprovação da escola, como veremos 

a seguir. No entanto, mesmo em uma unidade com uma taxa de aprovação mais alta é possível 

observar a diferença entre aqueles que ingressam na 1ª série do Ensino Médio e aqueles que 

conseguem chegar a 3ª série. No colégio Beth Carvalho, na 1ª série são 7 turmas que totalizam 
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275 estudantes, já na 2ª série matricularam-se 209 alunos em 6 turmas, na 3ª série foram 5 

turmas somando 180 alunos. Na tabela 6 apresentamos as taxas de rendimento escolar e a taxa 

de distorção idade-série por escola.   

 

Tabela 6 - Taxa de Distorção Idade-Série por Escola e taxas de rendimento escolar (aprovação, 

reprovação e abandono). 

 

2019 

Taxa de 

Distorção 

Idade-Série por 

Escola 

Taxas de 

Aprovação 

por escola 

Taxas de 

Reprovação por 

escola 

Taxas de 

Abandono 

por escola 

C. E. Beth 

Carvalho 
28,7 84,4 9,6 6 

C. E. Cássia 

Eller 
43,3 74,8 18,3 6,9 

C. E. Elza 

Soares 
64,7 82,5 6,3 11,2 

Fonte: INEP (2019d). 

 

O indicador de distorção idade-série permite acompanhar o percentual de estudantes, 

em cada série, que possui idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. Este 

cálculo é feito considerando a idade de 7 anos como a idade adequada para o ingresso no ensino 

fundamental e a duração de 8 anos dessa etapa de ensino (INEP, 2020). A taxa de distorção 

para o Ensino Médio em 2019 foi de 26,2%. O C.E. Beth Carvalho apresentou o percentual 

mais baixo da taxa de distorção idade-série, 28,7%, enquanto no C.E. Elza Soares a taxa foi de 

64,7%. Esses dados trazem importantes informações acerca dos alunos, mas em especial acerca 

das instituições que pertencem, conforme o argumento desenvolvido ao longo desta pesquisa. 

 As taxas de aprovação são fundamentais para a verificação e acompanhamento do 

rendimento escolar. O C.E. Beth Carvalho é a unidade com maior taxa de aprovação, enquanto 

o C.E. Cássia Eller possui a menor taxa de aprovação comparando os colégios selecionados. 

Esta unidade convive há tempos com o problema da reprovação escolar. Constantemente a 

direção é chamada pela diretoria regional para dar explicações em relação ao alto percentual de 

notas abaixo da média e possíveis reprovações. Comparado aos outros dois colégios, esta 

unidade é a que menos possui estratégias para contribuir com a redução da taxa de reprovação. 

A única estratégia é a gincana no final do ano, quando os estudantes podem escolher três 
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disciplinas para receberem os pontos da gincana. Por outro lado, no C.E. Beth Carvalho a 

situação das turmas em cada disciplina é analisada a cada bimestre o que ajuda a buscar 

estratégias para melhorar os resultados.  

No C. E. Cássia Eller a situação dos alunos só é encarada no Pré-COC34, período em 

que alguns professores criam estratégias individuais ou coletivas em busca da aprovação de 

alguns alunos, principalmente, quando percebem que o estudante ao invés de ser reprovado 

ficará de dependência em sua disciplina. A teoria bourdiesiana já mostrou que o sucesso escolar 

ultrapassa a questão objetiva das notas, uma vez que o comportamento, o histórico e algumas 

vezes, a história de vida também são considerados. Geralmente, as turmas da 1ª série acumulam 

um número maior de reprovações, enquanto na 3ª série dificilmente se cogita reprovar um aluno 

e, portanto, a retenção na série está muito mais relacionada ao abandono escolar. Nos conselhos 

de classe do último bimestre os professores discutem bastante acerca da reprovação dos alunos. 

Em alguns casos, os professores acabam por desistir da reprovação, principalmente quando o 

aluno acumula reprovações de anos anteriores, o que poderia implicar no abandono escolar. 

Mas de fato, até hoje, professores, direção ou coordenação, não buscaram uma solução efetiva 

para o problema. A questão da reprovação acaba sendo compreendida como um problema 

externo a escola, relacionado a bagagem que os estudantes trazem de fora. 

Contraditoriamente a todos os dados apresentados até agora, o colégio Elza Soares 

apresenta a menor taxa de reprovação. Uma série de iniciativas tem sido tomada pela equipe 

pedagógica e diretiva da instituição com o objetivo de melhorar os índices, uma vez que há o 

receio da unidade ser fechada em função do mau desempenho.  São ações como o provão por 

área do conhecimento com a proposta de melhorar o rendimento dos alunos. Quanto a taxa de 

abandono escolar, esta unidade possui o mais alto percentual, comparando com os demais 

colégios. O abandono escolar é uma preocupação dos professores, direção e coordenação 

pedagógica e está relacionado ao empenho em melhorar as notas dos discentes. Alguns alunos 

quando observam que possuem poucas chances de serem aprovados naquele ano letivo optam 

por interromper os estudos, contribuindo para o aumento da taxa de abandono. A antiga 

coordenadora pedagógica tinha uma forte postura de resgate de alunos, além de entrar em 

 
34 O Pré-COC é uma espécie de conselho de classe que ocorre poucas semanas ou dias antes do Conselho de Classe 

final, do último bimestre. As escolas não são obrigadas a fazê-lo e cada uma tem uma maneira de organizar esse 

momento. Nos C.E. Cássia Eller e C.E. Elza Soares são disponibilizadas planilhas separadas por turma, que ficam 

à disposição na sala dos professores, onde os docentes devem assinalar alunos que possivelmente ficaram 

reprovados. Esta planilha permite que se observe a situação dos alunos em cada disciplina. A primeira vez que 

presenciei a realização de Pré-COC no C. E. Beth Carvalho foi em 2020, no formato online. 
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contato por telefone, como é feito em outras unidades, buscava soluções com os professores 

para buscar formas de melhorar o desempenho do aluno incentivando-o assim a retornar. 

 

3.5 A EFICÁCIA ESCOLAR EM COMPARAÇÃO 

Este capítulo teve como objetivo conhecer as formas de organização interna das três 

instituições selecionadas para a pesquisa.  Foram levantados dados de três colégios de Ensino 

Médio que ofertam modalidades diferentes de ensino, que possuem tamanhos, complexidades 

de gestão e características estruturais distintas. Chama atenção as diferenças quanto aos 

recursos disponíveis, sejam eles físicos, didáticos ou humanos, a organização acadêmica, as 

políticas e práticas institucionais. Se os fatores externos, como a localização e a rede de ensino, 

aproximam os colégios, a observação das características internas demonstra grandes diferenças 

entre as instituições.  

O C.E. Beth Carvalho é uma instituição que oferece curso de formação de professores 

em nível médio e a modalidade EJA para o ensino médio. Os dados apresentados neste capítulo 

evidenciaram as diferenças entre o ensino integral e o noturno da instituição. A unidade possui 

carência de professores, que são preenchidas com GLPs, na maioria das vezes, com professores 

da própria unidade, sendo a carência de profissionais superior no turno da noite. No que se 

refere ao quadro de pessoal de apoio, a unidade possui um número de profissionais mais 

próximo do ideal para atender a necessidade da instituição. A equipe pedagógica é bastante 

organizada e eficiente, a direção encontra-se empenhada em fazer um bom trabalho, sanar os 

problemas da instituição e melhorar as condições e oferta de recursos físicos e pedagógicos. A 

instituição apresenta um clima acadêmico favorável, tem como objetivo oferecer educação de 

qualidade, formar bons profissionais e ser uma instituição de referência para a rede estadual de 

educação. De uma maneira geral, os profissionais do colégio estão alinhados a esse propósito. 

Esta é a instituição em que há maior cobrança e exigência aos alunos em relação a questões 

como o uso do uniforme, o vocabulário, comportamento, o cuidado com o patrimônio e limpeza 

dos espaços.  

A carência de funcionários, exceto de professores, no C.E. Cássia Eller tem grande 

impacto para o funcionamento da instituição. Somado a esta dificuldade está a falta de objetivos 

e de uma agenda comum para guiar a instituição. Falta planejamento pedagógico e há 

necessidade de chamar professores a assumirem suas responsabilidades. A unidade oferece 

ensino médio regular em três turnos, a equipe diretiva preocupa-se em tornar o ambiente escolar 
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agradável para os alunos e profissionais, com o objetivo de criar uma identificação entre a 

instituição e a comunidade escolar. Os profissionais do colégio entendem que esta identificação 

pode contribuir para o desenvolvimento de um trabalho mais eficiente. Mas falta a organização 

de uma política com este propósito, uma vez que as atividades são desenvolvidas sem uma 

definição clara, numa lógica de tentativa e erro. Outro grande problema vivenciado pela 

instituição é o alto percentual de reprovações de alunos, principalmente na 1ª série. Há a 

percepção de que é necessário promover mudanças para melhorar questões de indisciplina e 

baixo rendimento dos alunos, no entanto, o sentimento de impotência diante do contexto social 

em que a escola está inserida prevalece, seja devido a condições de vida bastante precárias a 

que estão submetidos alguns alunos, seja devido a precariedade e limitação do trabalho docente. 

A análise do C. E. Elza Soares é um pouco mais complexa, especialmente por conta das 

constantes mudanças na equipe diretiva, que torna difícil identificar uma linha de trabalho. Cada 

gestor teve uma maneira específica de administrar a instituição. Comparando aos outros 

colégios estudados, este é que possui a equipe de professores menos integrada. Como o turno 

da noite tem o horário reduzido os profissionais pouco interagem neste espaço. Além disso, os 

docentes do colégio, comparados aos demais, possuem os índices mais baixos de adequação da 

formação por disciplina que leciona, maior percentual de docentes cujo esforço para o exercício 

da profissão é considerado elevado e menor tempo de permanência na unidade. A carência de 

professores e funcionários também é vivenciada nesta unidade.  

A unidade não tem problemas de planejamento escolar, tanto a coordenadora 

pedagógica anterior quanto a atual são bastante organizadas. Mas não estão definidos os 

objetivos da instituição e o principal objetivo seguido segue sendo o de sobreviver a 

possibilidade da escola ser fechada, pelo fato de ser uma escola compartilhada e ter um alto 

percentual de abandono escolar. Direção, coordenação e professores parecem concordar sobre 

a impossibilidade de oferecer educação de qualidade aos alunos, tendo em vista as defasagens 

de aprendizagem com que chegam ao ensino médio, o desinteresse dos alunos e as condições 

de vida destes. Considerando tais fatores, os professores tendem a depositar baixas expectativas 

nos alunos. Esta baixa expectativa faz com que muitos docentes optem por simplificar o 

conteúdo, privilegiar alguns assuntos em detrimento de outros por considerarem que não há 

condições dos alunos aprenderem determinadas habilidades. Nessa lógica, produzem avaliações 

que exijam menos dos alunos, pois partem do princípio de que um grau maior de exigência 



92 

 

 

 

 

resultaria em grande número de reprovações. Os alunos também aparentam ter pouca 

expectativa em relação ao que a escola pode proporcionar a eles.  

Considerando as características apresentadas neste capítulo e no anterior, é possível 

indicar que o Colégio Estadual Beth Carvalho é a unidade escolar que reúne mais características 

associadas a uma escola eficaz, em comparação aos outros colégios desta pesquisa. 

Especialmente pelas características estruturais da instituição, a administração e o clima 

acadêmico favorável. Na outra ponta, a instituição que reúne menos características capazes de 

influenciar positivamente o desempenho dos alunos é o Colégio Estadual Elza Soares. O horário 

reduzido das aulas, as constantes trocas de diretores, a falta de um projeto pedagógico 

consistente e a carência de professores e funcionários são características que comprometem 

bastante a eficácia da escola. Em especial, a baixa expectativa da direção, coordenação e 

professores em relação ao desempenho dos estudantes. 

No próximo capítulo serão trazidos para a discussão as principais ideias, propósitos e 

implicações do Escola Sem Partido a fim de problematizar as questões por trás da disseminação 

de suas ideias para a educação brasileira. Os achados da pesquisa de campo realizada nas três 

unidades que foram descritas até aqui também serão abordados. A última seção é dedicada a 

comparar as semelhanças e diferenças quanto ao conhecimento e posicionamentos dos 

estudantes das três instituições em relação ao Programa Escola Sem Partido. 
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4 “ESCOLA SEM PARTIDO” PARA ALUNOS DE DIFERENTES INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS 

 

Nos capítulos anteriores foram descritas e analisadas as principais características 

internas e externas das três instituições educacionais selecionadas para esta pesquisa tendo 

como referencial teórico o modelo proposto por Soares (2004) para identificar os fatores 

escolares associados ao desempenho dos alunos. Partiu-se da contextualização social e 

econômica, das influências do contexto externo às instituições, enfatizando sua realidade 

geográfica e a rede de ensino a qual pertencem, fatores que aproximam os colégios e que não 

podem ser modificados por eles. Entretanto, foi demonstrado que as maneiras como os colégios 

lidam com tais fatores não são as mesmas. A organização e as dinâmicas internas dos três 

colégios apresentam muitas peculiaridades, notadamente no que se refere à gestão, a 

organização acadêmica e os arranjos institucionais.  

Considerando as três escolas é possível concluir, a partir da comparação das políticas e 

práticas internas desenvolvidas nas três unidades escolares, que o Colégio Estadual Beth 

Carvalho é a instituição que reúne mais características associadas a uma escola eficaz, 

especialmente pelas características estruturais da instituição, como os recursos (físicos, 

pedagógicos e humanos), a administração e o clima acadêmico favorável. Já o Colégio Estadual 

Elza Soares é a unidade escolar que reúne menos características capazes de influenciar 

positivamente o desempenho dos alunos. O horário reduzido das aulas e a baixa expectativa da 

direção, coordenação e professores em relação ao desempenho dos estudantes, são os principais 

motivos. 

Pesquisas desenvolvidas no Brasil e exterior demonstraram que determinadas 

características da escola podem agregar valor ou não ao desempenho de seus alunos, 

contribuindo para minimizar ou maximizar desigualdades de origem. Estas pesquisas 

pretendem identificar o efeito da escola, isto é, o quanto um determinado estabelecimento 

escolar é capaz de acrescentar ao desempenho escolar do aluno, por meio de suas políticas e 

práticas pedagógicas. O argumento é de que “a escola faz diferença” e pode exercer influência 

sobre as oportunidades educacionais. Neste trabalho, a percepção dos estudantes sobre o 

Programa Escola Sem Partido nos servirá de ferramenta para testar o efeito-escola. Temos como 

objetivo identificar se é possível estabelecer relações entre o tipo de instituição escolar e o 

conhecimento e percepção dos estudantes a respeito do programa.  
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A primeira seção discorre acerca da criação e do desenvolvimento do Escola Sem 

Partido recorrendo ao conteúdo disponível em suas páginas oficiais na internet, a entrevistas 

concedidas pelo fundador do movimento, matérias de jornais e aos projetos de lei formulados. 

As seções seguintes estão voltadas para a pesquisa de campo desenvolvida nos colégios 

selecionados. Nestas unidades, foram realizados debates em salas de aulas sobre o ESP e o 

projeto de lei que visa sua implementação em todas as escolas brasileiras. Além do debate, os 

estudantes produziram redações sobre a temática, como poderemos ver nas próximas páginas. 

A última seção é dedicada a comparar as semelhanças e diferenças quanto ao conhecimento e 

posicionamentos dos estudantes das três instituições em relação ao Programa Escola Sem 

Partido. 

 

4.1 O ESCOLA SEM PARTIDO 

O mito fundador do Escola Sem Partido (MESP) se inicia em 2004, por iniciativa de 

Miguel Nagib, advogado e ex-procurador de justiça do Estado de São Paulo, a partir de uma 

experiência pessoal, mas que considera afetar a educação brasileira de forma generalizada, do 

ensino básico ao superior. Em 2003, Nagib ouviu de uma de suas filhas que seu professor de 

história teria comparado as trajetórias de vida de São Francisco de Assis e Che Guevara, como 

exemplo de pessoas que renunciaram a tudo por uma ideologia. Católico, Nagib sentiu-se 

indignado com a comparação, redigiu uma carta aberta ao professor de história de sua filha e 

distribuiu 300 cópias desta no estacionamento da escola. No entanto, sua indignação não foi 

partilhada pelos demais responsáveis. "Foi um bafafá e a direção me chamou, falou que não era 

nada daquilo que tinha acontecido. Recebi mensagens de estudantes me xingando. Fizeram 

passeata em apoio ao professor e nenhum pai me ligou" (BEDINELLI, 2016, informação verbal 

retirada de reportagem). 

O episódio, no entendimento do fundador do programa, é mais um dentre tantos outros 

exemplos do grau de “contaminação político-ideológica da educação”, que o motivaram a criar 

o ESP, uma “associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de 

vinculação política, ideológica ou partidária” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2011a) com o 

objetivo de "lutar contra o abuso do qual as crianças estão sendo vítimas" (BEDINELLI, 2016). 

O “Escola sem Partido”, de acordo com Nagib, seria uma “reação ao fenômeno da 

instrumentalização do ensino para fins político-ideológicos, partidários e eleitorais” (ESCOLA 

SEM PARTIDO, 2011a). O movimento tem como lema “educação sem doutrinação”, 
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dedicando boa parte de seus esforços a expor casos que consideram doutrinação em seu site 

oficial e perfis nas redes sociais, no intuito de denunciar o problema que o idealizador do 

movimento identifica.  

Ao analisar a narrativa de Miguel Nagib em relação a criação do ESP, Penna e Salles 

(2017), argumentam que esta encontra-se fortemente vinculada a identidade político ideológica 

do movimento. Não se trata de mera causalidade, uma vez que a narrativa tem como função 

transmitir a mensagem do modo como o movimento deseja ser visto e percebido no espaço 

público, em consonância com as pautas nas quais se estrutura: a defesa da família e valores 

orientados a partir de uma noção patriarcal e heteronormativa; a separação entre os assuntos 

que podem ser abordados na escola e aqueles que são competência da família; a desconfiança 

de instituições e agentes, escola e professores, como promotoras de interesses governamentais 

e estatais. Este discurso encontrou respaldo em vários setores da sociedade brasileira, em 

especial junto a classe política, principalmente entre grupos conservadores. 

A inspiração para o ESP, como exposto em sua página oficial, é o movimento “No 

Indoctrination” de origem estadunidense, cujo objetivo é expor professores que estivessem 

praticando “doutrinação” em sala de aula. No site “EscolasemPartido.org” é perceptível que o 

principal alvo do movimento são os docentes e suas práticas, uma vez que considera que 

professores, livros didáticos e propostas curriculares, em sua maioria, estão voltados para a 

imposição de doutrinas políticas e ideológicas de esquerda com pretensões hegemônicas. “A 

pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um exército organizado de 

militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de 

segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo.” (ESCOLA SEM 

PARTIDO, 2011a).  

O site35 tem como pretensão ser um acervo permanente de informações sobre a questão 

da doutrinação na educação, não se restringindo apenas a divulgar denúncias anônimas, mas 

incentivando também a denúncia. Há seções como: “Flagrando o doutrinador” em que são 

descritas formas de identificar se o estudante está sendo alvo de doutrinação; “Planeje sua 

 
35   Em outubro de 2019 o site passou por uma reformulação, o layout ficou mais colorido e menos poluído, não é 

mais possível encontrar as inúmeras seções que antes estavam expostas no menu principal. Na página inicial antes 

o destaque eram notícias relacionadas ao movimento, pareceres jurídicos favoráveis ao movimento, flagrantes de 

professores “doutrinando” alunos. Atualmente, com um visual mais “clean”, tendo ao fundo a imagem de uma 

criança sorridente segurando uma caneta, o destaque fica para um vídeo com depoimentos de “vítimas de 

doutrinação”, e links para contribuições financeiras, contato por e-mail e apresentação dos anteprojetos de lei do 

programa “Escola sem Partido”. 
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denúncia” que recomenda que as vítimas sejam cautelosas, não se precipitem, reúnam o 

máximo de informações possíveis contra o doutrinador antes de realizar a denúncia; em 

destaque um “Conselho aos pais”, baseado no artigo 12 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos36, “Processem por dano moral as escolas e os professores que transmitirem conteúdos 

imorais aos seus filhos” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2011a). No site também há disponível um 

modelo de notificação extrajudicial para ser usada em casos de doutrinação sem que haja 

necessidade de identificar o denunciante e um modelo de petição para garantir o direito de 

gravar aulas.  

Entre notícias com pareceres jurídicos favoráveis ao discurso do ESP e artigos de 

opinião sobre educação, doutrinação, contra Paulo Freire e denúncias contra professores, livros 

didáticos e eventos acadêmicos, há até uma paródia com a música “A Banda” de Chico 

Buarque, que se tornou “O Bando” em que é cantado “Estava à toa na classe o professor me 

chamou / Pra me lobotomizar, me transformar num robô”. Chama atenção a “Biblioteca 

politicamente incorreta” composta pelas obras “Professor não é educador” de Armindo 

Moreira, “Por uma crítica da geografia crítica” de Luis Lopes Diniz Filho, “Guia politicamente 

incorreto da história do Brasil” de Leandro Narloch e o “Guia politicamente incorreto da 

história da América Latina” de autoria de Leandro Narloch e Duda Teixeira.  

A principal referência intelectual mencionada pelo ESP é Nelson Lehmann da Silva 

autor do livro “A Religião Civil do Estado Moderno”, reverenciado como “pioneiro na luta 

contra a doutrinação ideológica nas escolas, grande incentivador do EscolasemPartido.org” 

(ESCOLA SEM PARTIDO, 2011b). Levantamento realizado por Penna e Sales (2017) 

identificou a predominância de quatro nomes como autores de um maior número de textos 

publicados no site: Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Miguel Nagib e Luiz Lopes Diniz 

Filho. Cabe ressaltar que Miguel Nagib, o fundador do Escola sem Partido, até 2013 esteve 

vinculado ao Instituto Millenium (Imil) um dos principais think tank do pensamento liberal 

brasileiro, tendo escrito textos que foram publicados no site do instituto como “Por uma escola 

que promova os valores do Millenium”.  

Já Nelson Lehmann, falecido em 2011, foi membro do Instituto Liberal de Brasília 

(ILB), filial do Instituto Liberal, criado em 1983, que tinha como objetivo difundir os princípios 

do liberalismo entre políticos, empresários, professores universitários, militares, jornalistas, 

 
36  “Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa 

e moral que esteja acorde com suas próprias convicções.” Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível 

em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 8 fev. 2020. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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entre outros. Miguel Nagib e Bráulio Porto de Matos, respectivamente coordenador e vice-

presidente do ESP, também membros do ILB, desde antes da fundação do ESP. Olavo de 

Carvalho é mencionado por Lehmann como uma das amizades que o Instituto Liberal o 

proporcionou, o primeiro já teria declarado que Lehmann teria sido o pioneiro do movimento 

contra a doutrinação ideológica (PENNA; SALES, 2017). Para Penna e Salles (2017) a 

aproximação de Nagib, Lehmann e Olavo de Carvalho demonstra que há algo para além do 

mito fundacional do professor de história de sua filha que teria motivado o procurador a se 

manifestar.  

as questões que o MESP está levantando não surgem com o movimento, muito menos 

fazem parte de uma cruzada moral de famílias preocupadas com a educação de seus 

filhos. Em torno do discurso de despolitização da escola e do ensino, o MESP se 

alimenta de motivações e projetos essencialmente políticos. (PENNA; SALES, 2017, 

p. 27). 

 

Como demonstrado por Penna e Salles (2017), o discurso sustentado pelo ESP é anterior 

ao nascimento do movimento e está atrelado a disputas mais amplas pelo sentido da educação. 

Para os autores, o ESP tem como pretensão materializar, através da via política, sua própria 

concepção da escolarização, buscando ressignificar os entendimentos em relação ao que é o 

ensino, o aprendizado, como devem ser as relações entre professores e estudantes e o trabalho 

com os conteúdos curriculares, colocando-se como único detentor de seus “verdadeiros” 

significados. Penna (2016) afirma que o ESP representa um projeto de escolarização 

completamente desprovido de qualquer caráter educacional, que compreende que a 

escolarização deveria restringir-se à transmissão de conhecimento produzido em outro espaço 

desconsiderando a realidade em que o estudante está inserido. “Através do seu projeto de 

escolarização, o MESP retira dos professores e estudantes a autonomia para decidir sobre o 

processo de ensino-aprendizado, descartando um certo sentido de educação e produzindo outro” 

(PENNA; SALLES, 2016, p. 21). 

Luis Felipe Miguel (2016) atribui a notoriedade que o ESP adquiriu ao longo dos anos 

ao fortalecimento de discursos reacionários que tem sua origem na conjugação heteróclita entre 

o “libertarianismo”, o fundamentalismo religioso e o antigo anticomunismo. A ideologia 

ultraliberal libertariana, derivada da chamada “escola econômica austríaca”, defende o menor 

Estado possível e considera que qualquer situação que nasça de mecanismos de mercado é justa 

por definição.  

Apresentada como uma teoria intelectualmente sofisticada, capaz de fazer frente à 

pretensa hegemonia do pensamento progressista nos ambientes universitários, é 

promovida ativamente por fundações privadas norte americanas, que treinam 
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divulgadores e financiam grupos de intervenção (cf. Mayer, 2016). É, em linhas 

gerais, a posição do Instituto Millenium (o principal think tank da direita brasileira, 

criado em 2006 e financiado por empresas nacionais e transnacionais), com eco na 

linha editorial de parte da grande imprensa e popularizada por jornalistas como 

Rodrigo Constantino. (MIGUEL, 2016, p.592-593). 

 

O fundamentalismo religioso, que une setores conservadores evangélicos e católicos, 

atua ativamente na oposição ao direito ao aborto, a compreensões de diferentes tipos de família 

e apolíticas de combate à homofobia, entre outras. O segmento fundamentalista alia-se a outras 

forças conservadoras, como os latifundiários e os defensores dos armamentos. Por fim, mas não 

menos importante, há o anticomunismo. Na América Latina e no Brasil, a ameaça comunista é 

representada pelo “bolivarianismo” e pelo Foro de São Paulo, que correspondem a uma 

conspiração para dominar a região, enquanto o Partidos dos Trabalhadores representa a 

encarnação do comunismo no Brasil. Caminham juntos no país o anticomunismo e o 

antipetismo. Olavo de Carvalho é um dos principais porta vozes desta corrente (MIGUEL, 

2016). 

A base conservadora do ESP pode ser observada em sua concepção pedagógica por meio 

da grande importância que atribui à instituição familiar como a fundadora da formação dos 

indivíduos, relegando à escola uma função complementar e secundária. Isso é perceptível na 

separação que fazem entre instrução, conteúdos curriculares prescritos, que fica a cargo da 

escola, e educação, abrangendo a moral e os valores, que é papel da família. E ainda, na defesa 

de que a educação escolar preze por certa pluralidade que corresponde a imposição de que a 

atuação docente seja neutra (PENNA; SALES, 2017). Saraiva e Vargas (2017) argumentam 

que a forma simples do slogan gera uma imediata adesão sem uma análise mais profunda, uma 

vez que a maioria dos indivíduos tende a concordar que as escolas não devem ser orientadas 

por doutrinas partidárias. 

Colocando em perspectiva histórica, é possível dizer que o Escola sem Partido 

permaneceu sem nenhuma notoriedade até 2012, quando as bancadas religiosas da Câmara 

Federal e do Senado atuaram para o arquivamento do Projeto Escola Sem Homofobia. Entre 

2012 e 2014, na ocasião das discussões sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), esta mesma 

bancada destacou-se ao travar uma intensa luta contra a denominada “ideologia de gênero” 

conquistando vários adeptos entre grupos políticos conservadores (COSTA, 2020). Desde 

então, o movimento tem adquirido cada vez mais simpatizantes entre diferentes setores da 

população. Miguel (2016) destaca a importância da inclusão do combate a “ideologia de 

gênero” à pauta do ESP. O movimento que até então concentrava suas forças contra a 
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“doutrinação marxista”, ao fundir sua posição original a nova bandeira, desloca a discussão do 

campo político para o campo aparentemente “moral”, e a disputa passa a ser então entre a 

escolarização e a autoridade da família sobre as crianças (idem). 

A reivindicação é impedir que professoras e professores transmitam, em sala de aula, 

qualquer conteúdo que seja contrário aos valores prezados pelos pais. O foco principal 

é a “ideologia de gênero”, mas a regra contempla também as posições políticas sobre 

outras questões e mesmo a teoria da evolução das espécies ou o heliocentrismo. 

(MIGUEL, 2016, p. 601). 

Em 2014, Flávio Bolsonaro, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, solicitou ao 

fundador do Escola sem Partido um projeto de lei para concretizar as propostas do movimento. 

No mesmo ano, um projeto de lei muito semelhante também foi apresentado por seu irmão, o 

vereador carioca Carlos Bolsonaro. Posteriormente, o próprio Nagib disponibilizou no site do 

programa anteprojetos de lei para os âmbitos federal, estadual e municipal, além de decretos 

estaduais e municipais que poderiam ser copiados por parlamentares e membros do executivo 

de todo o país. Segundo Nagib, sua inspiração para a criação do Projeto de Lei do Programa foi 

o código de Defesa do Consumidor, e visa proteger a parte mais vulnerável da relação ensino-

aprendizagem, no caso, o estudante (consumidor) da escola e/ou professor (prestadores de 

serviço). 

De acordo com o autor dos projetos, o Escola sem Partido não cria deveres que já não 

existem na Constituição Federal e o objetivo é unicamente informar estudantes e professores 

sobre direitos e deveres que já existem, por meio da obrigatoriedade de afixar nas salas de aula 

do ensino fundamental e médio um cartaz com os seguintes deveres do Professor: 

1. O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os 

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, 

religiosas, morais, políticas e partidárias. 

2. O Professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão 

de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 

3. O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e 

seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a 

respeito da matéria. 

5. O Professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a 

educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

6. O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. (ESCOLA SEM 

PARTIDO, c2020, grifos da autora). 
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A partir dessa primeira iniciativa de Miguel Nagib e dos irmãos Bolsonaro, muitos 

outros projetos de leis inspirados no Escola Sem Partido foram apresentados em Casas 

Legislativas de estados e municípios brasileiros, tendo sido aprovado em alguns deles, mas 

posteriormente, impugnados judicialmente. Na esfera federal, o Projeto já foi proposto tanto na 

Câmara dos Deputados, PL n° 865/2015, de autoria do deputado federal Izalci Lucas 

(PSDB/DF), quanto no Senado, de autoria do senador Magno Malta (PR/ES), PLS nº 193/2016. 

Outros projetos que abordavam temas relacionados aos princípios do ESP também foram 

apresentados, como o PL n° 7180/201437 ou à PEC n° 435/201438, ambos de autoria do 

deputado federal Erivelton Santana (PSC/BA) (COSTA, 2020). 

Estas propostas foram arquivadas em 2018 e no ano seguinte foi apresentado uma 

reformulação do projeto no primeiro dia de trabalho da Câmara dos Deputados, intitulado 

“Escola sem partido 2.0”, PL nº 246/2019, pela deputada federal Bia Kicis (PSL/DF), cunhada 

do coordenador do ESP, Miguel Nagib. O novo projeto de lei é considerado mais rigoroso e é 

o que mais se aproxima da proposta original do idealizador do ESP. Além da fixação do cartaz 

com os deveres do professor, que foi aumentado de tamanho, estabelece como direito dos alunos 

gravarem as aulas, prevê a criação de um canal de denúncias que deverão ser apuradas pelo 

Ministério Público em caso de descumprimento da lei, além de intervir na forma de organização 

de grêmios estudantis, com a proibição de “atividades político-partidárias” (MARIZ e 

FERREIRA, 2019).  

Um dos pontos bastante polêmicos relacionados ao ESP se refere a chamada “ideologia 

de gênero”. No artigo 2° é estipulado que: “O Poder Público não se imiscuirá no processo de 

amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou 

proselitismo na abordagem das questões de gênero” (BRASIL, 2019). E ainda, no artigo 3° lê-

se “É vedado o uso de técnicas de manipulação psicológica destinadas a obter a adesão dos 

alunos a determinada causa.” (idem). 

Uma das bandeiras que ajudaram a eleger o presidente Jair Bolsonaro foi o combate ao 

que chama de “doutrinação de esquerda” na educação brasileira, que teria sido instalada pelos 

 
37 Projeto de lei 7180/2014 - propõe alterar o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir entre 

os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos 

valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. 

Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722. Acesso 

em: 28 mar. 2021. 
38 PEC n° 435/2014 - Altera a redação do art. 210 da Constituição Federal. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=796706. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=796706
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governos petistas. Em seu primeiro discurso como presidente, declarou “Daqui em diante, nos 

pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas capazes de 

criar os filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política [...]” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2019). No mês de abril de 2019 o presidente publicou em suas redes sociais um 

vídeo em que uma aluna filma uma professora fazendo críticas a Olavo de Carvalho, a aluna 

alega que a professora permaneceu durante quase trinta minutos criticando o governo.  

Bolsonaro escreveu “Professor tem que ensinar e não doutrinar” (LABOISSIÈRE, 2019).   

Em 18 de julho o fundador do ESP anunciou que o movimento iria encerrar suas 

atividades por falta de apoio. Na declaração em que expunha a decisão, o procurador afirmou 

que todas as atividades eram custeadas por ele mesmo e que havia a necessidade de recursos 

financeiros e mão de obra para a continuidade do “ESP”.  Segundo Nagib, havia a expectativa 

de que Bolsonaro desse apoio político ao movimento, o que não estaria ocorrendo. No entanto, 

as atividades do ESP não foram suspensas. Dias após o anúncio, em nova carta pública, Nagib 

informou que havia conseguido os recursos de que necessitava com empresários que 

compreenderam a importância e seriedade do projeto. Encerrou prometendo trabalhar ainda 

mais para “debelar esse câncer que tanto prejuízo vem causando aos estudantes, às famílias, à 

democracia e ao país” (NAGIB, 2019).  

Em setembro de 2019, o Ministério da Educação iniciou uma ação intitulada “Escola de 

todos” visando garantir a boa convivência no espaço escolar. Encaminhou um ofício para 

secretários de educação municipais e estaduais orientando que as escolas públicas adotem o 

“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e evitem “exposição a propagandas 

político-partidárias dentro das instituições de ensino” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). 

Segundo o ministro à época, Abraham Weintraub, o objetivo da ação era promover uma cultura 

de paz nas escolas e evitar “excessos” de ambos os lados. Declarou ainda que o governo não 

irá fiscalizar, mas que os pais podem acompanhar de perto o que está sendo ensinado e, caso 

haja insatisfação, podem entrar em contato com o MEC. 

Outro membro do governo Bolsonaro que também acenou positivamente para o ESP foi 

a Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, ao anunciar a criação de um canal de 

denúncia para que pais e alunos possam reclamar de professores que desrespeitarem a moral, a 

religião e a ética da família durante a aula. Já no início de 2020, Bolsonaro declarou que o 

Ministério da Educação irá começar a produzir material didático.  

A partir de 2021, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar. Vai 

estar lá a bandeira do Brasil na capa. [...] Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje 
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em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Tem que 

suavizar aquilo. Em falar em suavizar, estudei na cartilha 'Caminho Suave', você 

nunca esquece. Não esse lixo que, como regra, está aí. Essa ideologia de Paulo 

Freire. (G1, 2020, grifos da autora). 

 

O estado de Alagoas foi o primeiro a conseguir aprovar uma Lei Estadual inspirada no 

Escola Sem Partido. A lei encontrava-se suspensa desde 2017 por uma liminar do ministro Luís 

Roberto Barroso. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), outros tantos 

projetos de leis municipais e estaduais foram apresentados, alguns conseguiram ser aprovados, 

mas foram posteriormente vetados. Em 21 de agosto de 2020, o STF considerou 

inconstitucional, por nove votos contra um, a lei criada no estado de Alagoas, batizada de 

“Escola Livre”. A decisão do caso tem validade apenas para esta lei, no entanto, a decisão indica 

o posicionamento do tribunal sobre esse tipo de legislação. A expectativa gerada com a decisão 

é que sejam adotados posicionamentos semelhantes contra leis do mesmo tipo caso sejam 

questionadas no STF (AMORIM; OLIVEIRA, 2020). No dia seguinte a decisão, o fundador do 

ESP anuncia o fim de sua participação no movimento, por meio da interrupção das atividades 

dos canais do ESP sob sua responsabilidade.  

Em entrevista concedida a Rádio Guaíba, disponível no site e no canal do Youtube do 

Escola Sem Partido, Nagib explica os motivos de sua saída. O advogado argumenta que pela 

própria natureza do problema que o movimento pretende combater, isto é, o uso do sistema de 

ensino para fins de propaganda religiosa, antirreligiosa, ideológica, político-partidária seria 

necessário grande mobilização de pessoas, especialmente de lideranças políticas, devido ao 

grau de disseminação dessas práticas. Acrescenta que em determinado momento o movimento 

obteve esse apoio, tanto que chegou a ser pautado durante as eleições presidenciais de 2018. O 

que o fez considerar que o movimento “chegou bastante longe” no esforço de demonstrar a 

sociedade brasileira a importância do problema da doutrinação na educação básica e superior 

brasileira. No entanto, ainda segundo Nagib, desde a eleição de Jair Bolsonaro como presidente 

o movimento perdeu apoio, o que o levou a se desligar do movimento, a fim de se dedicar a 

escrever um livro contando a história de sua empreitada. Nagib salienta que ele não é dono do 

ESP e que nada impediria que outras pessoas dessem seguimento ao movimento.  

Independente de aprovação de lei ou não, as ideias difundidas pelo ESP permanecem 

em voga.  Com a perseguição e exposição de professores, aqueles que não se enquadram no 

ideal de educação “neutra” do ponto de vista do ESP são expostos e achincalhados nas redes 

sociais. Nos últimos anos, docentes foram vítimas de sindicância e processos administrativos e 
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até demissão. Com medo de retaliações, professores declararam terem mudado suas práticas 

em sala de aula, deixando de tratar de determinados assuntos e alterando a abordagem sobre 

temas considerados polêmicos (BETIM, 2019; OLIVETO, 2018; SALAS, 2018).  O risco de 

ser gravado e exposto nas redes sociais sob a acusação de doutrinador é considerado grande 

demais. O ESP instaurou um clima de desconfiança entre professores, estudantes e pais, 

iniciando uma verdadeira caçada as bruxas. Os desdobramentos relacionados as ideias e ideais 

ligados ao programa parecem não cessar, ainda que o movimento aparente ter perdidos forças.   

 

4.2 O CAMPO DE PESQUISA 

Desde 2014 atuo como professora de Sociologia na rede estadual de educação do Estado 

do Rio de Janeiro, onde, além da minha disciplina de ingresso, leciono a disciplina de Filosofia. 

Meu contato com os três colégios que foram selecionados para a pesquisa teve início neste 

mesmo ano. Primeiro, no Colégio Estadual Beth Carvalho, meses depois nos colégios Cássia 

Eller e Elza Soares, realizando horas-extras de trabalho. No ano de 2017 optei por migrar uma 

das minhas matrículas para o colégio Cássia Eller. Mesmo trabalhando no C.E. Elza Soares 

apenas cumprindo horas-extras, frequento esta unidade mais dias da semana do que nos outros 

dois, devido a carência de professores nas disciplinas de Filosofia e Sociologia e pelo fato de 

ser o mais próximo a minha residência. O único ano em que não trabalhei no Elza Soares foi 

em 2018 e atualmente este é a única instituição onde leciono Filosofia.  

Mesmo sem a presença de algum tipo de ocorrência que demonstre movimentação ou 

articulação de pais e/ou alunos com referência explícita ao ESP, nas três unidades que são 

estudadas neste trabalho, é possível observar, a partir de alguns episódios, a presença de 

princípios defendidos pelo referido movimento. A primeira vez que escutei um aluno mencionar 

o “Escola sem Partido” foi durante uma Feira de Ciências Humanas que ocorreu no Colégio 

Cássia Eller, as vésperas das eleições de 2018. Na ocasião um coletivo de mulheres havia sido 

convidado para a realização de um seminário sobre mulheres e política. As integrantes do 

coletivo entraram na escola com adesivos escritos “Ele não” em referência a eleição de Jair 

Bolsonaro. Estudantes favoráveis à eleição de Bolsonaro sentiram-se incomodados e dirigiram-

se a direção para questionar a utilização dos adesivos. Um dos alunos questionou se a escola 

teria partido, já que havia pessoas com os adesivos que demonstravam um posicionamento 

político e que esse tipo de manifestação não era permitido no ambiente escolar, pois a escola 

deveria ser “sem partido”. 
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Nas salas dos professores é comum escutar relatos de docentes que adotaram a 

autocensura com receio de passar por algum constrangimento com alunos. Geralmente, o tema 

ESP é abordado em tom jocoso pelos professores com frases do tipo “o “escola sem partido” 

vai vir atrás de você” ou “depois é acusado de doutrinação e não sabe o porquê”. No intuito de 

me aproximar da temática no ambiente escolar optei por realizar com algumas turmas em que 

trabalhava um debate acerca do tema “Escola sem Partido”. O objetivo era descobrir se os 

alunos conheciam o movimento, o que conheciam sobre e se eram favoráveis ou não as ideias 

do ESP. Inicialmente, a proposta era realizar o debate com as turmas da 2ª série nos colégios 

Beth Carvalho e Cássia Eller. Porém, acabei estendendo a atividade para uma turma da 1ª série 

do Beth Carvalho e para as turmas do EJA I, EJA III e da 3ª série do C.E. Elza Soares. 

Entre os dias 24 e 30 de maio de 2019 foram feitos os debates nas unidades escolares 

pesquisadas. Antes de iniciar a atividade expliquei as turmas que o debate fazia parte do 

levantamento de dados para a minha pesquisa de mestrado e que eu gostaria de ouvir a opinião 

sincera deles sobre o tema, não havendo respostas certas ou erradas. Informei que eu iria apenas 

fazer perguntas e evitaria me posicionar sobre o assunto com a intenção de saber a percepção 

deles sobre o programa. Os alunos demonstraram disposição em colaborar e ficaram 

empolgados com a atividade. Achei que seria importante pedir que escrevessem uma pequena 

redação sobre o assunto a partir de um roteiro com algumas perguntas que gostaria que 

respondessem. O debate foi realizado em uma semana e a redação na semana seguinte. Na 

primeira semana só foi possível realizar o debate porque o assunto rendeu e se estendeu 

bastante. Na aula seguinte, entre os dias 31 de maio e 06 de junho, antes de pedir que 

escrevessem a redação, entreguei o texto “Projeto escola sem partido: Argumentos contra e a 

favor” retirado do site “Politize!” (vide Anexo A). O texto foi lido por mim em voz alta com o 

acompanhamento dos alunos. Após a leitura, coloquei as perguntas no quadro e fiz questão de 

reforçar que não havia respostas certas ou erradas, que as respostas eram referentes a opinião 

deles. 

Somando as quatorze turmas em que a atividade foi realizada, em torno de 400 

estudantes participaram dos debates e 270 redações foram entregues. No C.E. Beth Carvalho, 

os debates foram realizados em sete turmas, somando mais de 200 alunos e 122 redações foram 

entregues. No C. E. Cássia Eller, os debates foram feitos em quatro turmas, somando cerca de 

140 alunos e 113 redações foram entregues. No C. E. Elza Soares as turmas contavam com 
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menos alunos presentes, em torno de 60 alunos participaram do debate e foram recebidas 35 

redações considerando as três turmas participantes. 

Nos dias dos debates, iniciei perguntando se eles tinham alguma ideia sobre o tema do 

debate. Muitos desconfiaram que seria sobre política. Coloquei no quadro o tema “Escola sem 

Partido” e a reação imediata de vários alunos foi “O que é isso?”. O alvoroço começou com 

alguns alunos comentando que já haviam escutado falar e outros dizendo que não conheciam, 

mas que imaginavam do que se tratava. Aos questionamentos sobre o que era o “Escola sem 

Partido” optei por não responder e deixar que eles manifestassem o que pensavam sobre o 

assunto. Nas turmas da 2ª série do C.E. Beth Carvalho, do C.E. Cássia Eller e da 3ª série do 

C.E. Elza Soares, poucos foram os estudantes que afirmaram ter algum conhecimento sobre o 

assunto. Uma das turmas do colégio Beth Carvalho, a mais participativa nas minhas aulas, 

apresentou maior número de estudantes manifestando algum conhecimento sobre o ESP.  

As turmas da 1ª série do C.E. Beth Carvalho e do EJA do C. E. Elza Soares foram as 

turmas em que menos alunos declararam ter algum tipo de informação sobre o ESP. Das alunas 

da 1ª série que conheciam o tema, uma é filha de uma professora do instituto e se posicionou 

contra o projeto, a outra disse ter tomado conhecimento do assunto com os pais que são 

favoráveis ao ESP, no entanto, a aluna se colocou contra o movimento. Cheguei a perguntar em 

outras turmas da 1ª série em que lecionava naquele ano se os alunos já haviam escutado falar 

sobre o ESP, apenas a título de comparação, pois não realizei a dinâmica nessas turmas. No C. 

E. Cássia Eller, fiz o questionamento em quatro turmas da 1ª série e apenas dois alunos 

responderam já ter escutado falar sobre o assunto. No C. E. Elza Soares nas três turmas da 1ª 

série em que perguntei se algum aluno já havia ouvido falar sobre o ESP nenhum aluno afirmou 

já ter escutado falar. Nas turmas de EJA deste colégio, apenas dois alunos do EJA I e um aluno 

do EJA III declararam conhecer o assunto assim que fiz o questionamento. 

Cabe ressaltar que os alunos, de modo geral, tiveram receio de responder a minha 

pergunta prontamente, possivelmente por se sentirem inseguros quanto ao nível de 

conhecimento que possuíam sobre o ESP e temerem que eu pedisse alguma explicação mais 

detalhada. Este receio em se manifestar em sala de aula é comum quando se refere aos 

conteúdos escolares. Por outro lado, quando se refere a uma opinião pessoal, tema do cotidiano, 

uma parte considerável dos alunos se dispõe a falar. Tanto que ao saberem que naquele dia seria 

realizado um debate, a maior parte demonstrou empolgação.  
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Me dirigindo aos alunos que afirmaram já terem ouvido falar sobre o ESP, perguntei o 

que sabiam sobre o assunto e a resposta mais comum era a de que se tratava de “não ter partido 

político nas escolas” ou “não ter apenas um lado político”. A maioria destes afirmou ser 

favorável a proposta do movimento, pois caso contrário um partido ou um governo poderia 

impor apenas o seu partido, o seu pensamento na escola, impedindo posicionamentos diferentes 

e perseguindo aqueles que se posicionassem contra. Para os alunos a existência de um 

pensamento único seria algo ruim, pois o interessante seria o respeito a pluralidade de ideias, 

um espaço em que todos pudessem expor suas opiniões independentemente de quais sejam 

estas. Os alunos, de uma maneira geral, afirmaram que as pessoas são diferentes e que cada um 

tem a sua opinião e que todas estas possuem o direito de serem expostas e respeitadas.  

Neste primeiro momento, um número pequeno de alunos, considerando todos os 

colégios, se posicionou imediatamente contra o ESP. Aqueles que afirmaram ter conhecimento 

sobre o assunto e serem contra, na maioria dos casos eram do C.E. Beth Carvalho, nenhum 

aluno do C. E. Elza Soares se declarou contra o ESP. Os alunos contrários ao posicionamento 

do ESP questionaram a censura contra os professores, no sentido de proibi-los de expor suas 

opiniões ou abordarem temas polêmicos. Uma aluna do Beth Carvalho chegou a ponderar que 

o debate que estava ocorrendo naquele momento não poderia ocorrer caso o ESP fosse aplicado. 

Outro ponto levantado pela aluna dizia respeito a “neutralidade” na exposição dos professores, 

o que na sua opinião seria impossível.  

Quando levantados esses contrapontos, a maioria dos alunos que se manifestaram 

durante o debate concordaram sobre a impossibilidade da neutralidade do professor, alguns 

pontuaram que isso seria a situação ideal, mas pouco provável, porque todos possuem “uma 

maneira de pensar”, que acaba sendo transmitida nas falas e nas ações meio que 

espontaneamente. Alguns alunos afirmaram não ser necessário que um professor declare ser de 

esquerda ou de direita para que eles saibam qual o posicionamento do professor.  

Além de perguntar se conheciam o tema perguntei onde e como eles ficaram sabendo 

do ESP. Alguns mencionaram reportagens na televisão (Fantástico e Jornal Nacional), outros 

as redes sociais (Facebook e Twitter) e vídeos no Youtube de canais como MBL, Nando Moura, 

Mamãe Falei. Uma minoria mencionou a família, irmãos mais velhos ou os pais. Embora a 

maioria dos alunos tenha afirmado não ter conhecimento sobre o assunto, as turmas, de uma 

maneira geral, participaram ativamente do debate a partir da exposição dos próprios alunos que 

já conheciam o ESP. A maioria dos alunos nesse primeiro momento se posicionou de forma 



107 

 

 

 

 

favorável as ideias do movimento, no entanto algumas ponderações foram surgindo e 

levantando dúvidas. Muitas experiências vividas em sala de aula foram mencionadas, enquanto 

os alunos questionavam a validade e aplicabilidade do ESP.  

Nesse primeiro momento eu não forneci nenhum tipo de informação sobre o ESP, 

embora os questionamentos fossem muitos. Disse que depois iríamos ler um texto com 

argumentos favoráveis e contrários ao projeto, o que acalmou um pouco os ânimos, uma vez 

que os alunos estavam ansiosos para saber se estavam “certos ou errados” em relação ao que 

estavam falando e por formar uma opinião sobre o assunto. Não foram poucos os que não se 

posicionaram, por acharem que não tinham conhecimento suficiente, outros que disseram 

concordar ou discordar em parte. Em um segundo momento, comecei a fazer perguntas com 

temas que são levantados pelo ESP, as perguntas foram direcionadas a todos, independente do 

conhecimento que tinham sobre o movimento.  

A primeira pergunta foi se eles achavam que os professores poderiam expor suas 

opiniões sobre temas polêmicos em sala de aula, como drogas, aborto e questões de gênero. 

Majoritariamente, mesmo entre os que se posicionaram a favor do ESP, os alunos disseram que 

achavam que professores poderiam sim dar sua opinião, para eles não há problema nisso, desde 

que o professor abra espaço para os alunos também manifestarem suas opiniões, mesmo que 

sejam diferentes das opiniões do professor. Os estudantes afirmaram que se o professor expõe 

um determinado posicionamento, eles também possuem esse direito. Consideram injusto 

quando o professor encerra o assunto sem dar a oportunidade deles falarem. 

 Alguns alunos relataram já terem vivenciado situações em que o professor expôs sua 

opinião e não permitiu que os alunos expusessem as suas ou fez críticas a opinião dos alunos. 

Os alunos que se puseram contrários a exposição de opiniões polêmicas em sala argumentaram 

que o problema são as brigas que podem ocorrer em decorrência dessa exposição, pois se inicia 

uma discussão e ninguém respeita a opinião do outro, ou que as discussões são intermináveis e 

que mesmo que o professor encerre o assunto, alguns alunos permaneceriam discutindo. Alguns 

acham que com isso se perde um tempo precioso de aula com algo que não irá levar a nada, 

outros disseram que o problema está nas inimizades que podem surgir depois da discussão. 

Inimizades tanto entre alunos quanto entre professor e aluno. 

A questão da disciplina em que o assunto será abordado também deve ser considerado, 

segundo os estudantes. Para eles, em disciplinas como matemática, física ou química, não faz 

sentido que o professor aborde temas polêmicos, diferente de disciplinas como sociologia e 
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filosofia em que isso é esperado e até imprescindível. No que se refere a exposição de 

posicionamentos políticos por parte do professor, os alunos pensam da mesma forma, já que 

política seria um tema polêmico. O professor pode dizer o que pensa, ele só não pode querer 

influenciar os alunos e impor suas ideias sobre eles. Da mesma forma que o professor tem a sua 

posição, os alunos também possuem as suas e acreditam que por isso tem de haver a 

oportunidade de ambos se posicionarem de forma respeitosa. A única coisa que não seria 

permitido é querer “fazer a cabeça” do aluno para concordar com o professor, ou que o professor 

passe muito tempo da aula expondo a sua posição, o que torna a situação chata e cansativa, 

ainda mais sem dar espaço para os alunos falarem. 

Alguns alunos ponderaram que alunos com a “cabeça fraca” poderiam ser influenciados 

pelos professores, outros argumentaram que esse tipo de pessoa acaba sendo influenciado por 

qualquer um porque não tem “opinião própria”, “vai na onda dos outros”. Os alunos disseram 

que o certo seria que as pessoas pesquisassem e se informassem sobre o político que apoiam, 

no entanto, muitos não fazem isso e simplesmente imitam os outros, “seguem à moda” porque 

“não possuem personalidade”. Isto para os alunos seria o problema em relação a exposição da 

posição política do professor. Os alunos relataram que em algumas ocasiões são os alunos que 

querem saber a opinião dos professores, pois consideram como algo importante, inclusive para 

formar a deles, o que não significa que irão concordar com o professor. Alguns estudantes 

afirmaram que a partir de determinadas falas de professores, resolveram buscar mais 

informações sobre determinado assunto para assim construírem sua opinião sobre o tema.  

Dois alunos do C. E. Beth Carvalho, de turmas diferentes contaram suas experiências 

pessoais com relação a isso. O primeiro contou que, ao observar que um professor de história, 

quando cursava o nono ano, criticava muito o capitalismo resolveu pesquisar sobre o assunto, 

recorreu ao próprio livro didático e a pesquisas na internet para poder substancializar sua 

própria opinião sobre o capitalismo. Uma aluna relatou que, ao se identificar com ideias 

expostas pelo professor sobre o socialismo, também se pôs a estudar, pediu a opinião de outros 

professores e pesquisou em livros e na internet até formar sua opinião. Cabe destacar que nesta 

instituição não são poucos alunos que se interessam por temas que estão sendo alvo de debates 

nas redes sociais, principalmente política e já chegam na minha aula com alguma pauta que 

querem discutir. 

 Durante o debate, os estudantes informaram que existem professores que preferem não 

dar a sua opinião, não responder perguntas relacionadas a política ou qualquer polêmica. Os 
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alunos relataram que as opiniões e posicionamentos políticos dos professores são muito 

diversos, que ao longo dos anos que estudaram já encontraram professores com uma variedade 

de crenças, comportamentos e posições. Já tiveram aulas com professores que foram militares, 

professores que são pastores, e com diversas outras religiões, professores filiados a partidos de 

esquerda, de direita, professores que são jovens ou que já estão para se aposentar, que 

manifestaram uma diversidade muito grande de opiniões. O pluralismo do corpo docente é um 

elemento que indica que o ESP, conforme apontado por Miguel (2016), está atrelado a disputas 

mais amplas pelo sentido da educação. 

O debate acerca da possibilidade do professor ser neutro rendeu bastante, com uma 

quantidade significativa de alunos colocando que essa situação seria “a ideal”, mas impossível 

de se concretizar. Alguns ponderaram que os professores deveriam se esforçar nesse sentido, 

que ao transmitir um determinado ponto de vista ressaltassem que existem outros. A ideia seria 

de que os professores apresentassem “os dois lados”, assim eles poderiam construir suas 

próprias opiniões. Os estudantes mostraram ter visões diferentes sobre como o professor deve 

se portar em sala de aula diante de assuntos que geram debates. 

Muitos alunos afirmaram acreditar que seja importante trabalhar todo tipo de assunto na 

escola, pois esse seria o local mais propício para orientar os alunos, para que eles pudessem ter 

acesso a informações de confiança. Uns afirmaram que seria uma grande perda para os alunos 

se os professores não pudessem expressar suas opiniões e tratar de assuntos polêmicos, por se 

tratar de uma pessoa com mais conhecimento e por considerarem que os professores são boas 

referências, a falta de informação poderia deixar os alunos suscetíveis a acreditar na fala de 

qualquer “pessoa da rua”. Outros acreditam que devido a toda confiança que os alunos possuem 

nos professores eles poderiam ser manipulados por estes. Tal opinião, não foi tão comum, mas 

onde apareceu foi alvo de muitas críticas, os alunos não acreditam que poderiam ser 

manipulados pela idade e vivência que possuem. Talvez fosse possível manipular crianças, mas 

eles enquanto jovens e adultos não, por isso acreditam que determinados assuntos não devem 

ser abordados com crianças, principalmente com relação a gênero e sexualidade. 

Na aula seguinte aos debates pedi aos alunos que fizessem uma redação, permitindo que 

aqueles que não estavam no debate da aula anterior também escrevessem. Nem todos os alunos 

me entregaram as redações no mesmo dia, e nem todos os alunos que participaram do debate 

entregaram as redações. Solicitei que os alunos seguissem uma espécie de roteiro que coloquei 

no quadro com algumas perguntas:  
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Você já ouviu falar do Escola sem Partido? Em caso afirmativo, onde, quando e como? 

O que você conhece sobre o assunto? O que ouviu falar? O que entendeu? 

Qual a sua opinião sobre o Escola sem Partido? Você é a favor ou contra? Por quê?  

Você acredita que seja possível implantar o projeto Escola sem Partido nas escolas? 

Por quê? 

Você acredita que seja necessário implantá-lo nas escolas? Por quê? 

Você acha que o projeto seria benéfico ou maléfico para os professores? E para os 

alunos? Por quê?  

Você acha que o professor pode expressar sua opinião em sala de aula? Por quê?  

 

A comparação entre as escolas mostra que metade dos estudantes do C.E. Beth Carvalho 

já havia ouvido falar do ESP. De maneira inversa, pouco mais da metade dos estudantes do C.E. 

Elza Soares afirmaram nunca ter ouvido falar no programa. Os principais achados observados 

nas redações são relatados abaixo, de acordo com a unidade escolar pesquisada. 

No C. E. Beth Carvalho foram entregues 122 redações. Em 60 redações os alunos 

responderam já ter ouvido falar sobre o ESP, 45 alunos responderam que nunca tinham ouvido 

falar e 17 não responderam à pergunta. Quanto ao posicionamento dos alunos em relação ao 

ESP, 36 alunos afirmaram ser favoráveis ao ESP, enquanto 40 disseram ser contra. A maioria, 

46 alunos, não se posicionou nem a favor nem contra o Programa, sendo a principal justificativa 

a falta de conhecimento para formar uma opinião. Outros, que também não afirmaram ser a 

favor ou contra o Programa, argumentaram concordar em parte, apenas com alguns pontos e 

discordar de outros. Independente de concordarem ou não com o Programa Escola Sem Partido, 

a questão que mais vezes foi levantada nas redações se refere a liberdade de expressão.  

Aqueles que defendem o Programa argumentam que este poderia trazer uma maior 

liberdade, autonomia ou independência para os alunos refletirem sobre determinados assuntos 

e criarem suas próprias opiniões, sem a influência da escola. “Daria muito mais liberdade para 

os alunos criarem suas próprias opiniões, seguir o que de fato desejam, sem influências diretas 

da escola, dizendo o que seguir e fazer”. Em outra redação um estudante afirmou: “os alunos 

poderiam ter opiniões livres e independentes”. Outro aluno argumentou que a aprovação do 

Projeto de Lei Escola Sem Partido poderiam ser “uma oportunidade dos alunos terem mais voz 

durantes as aulas”. 
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Outras justificativas favoráveis a implantação do Programa nas escolas, que apareceram 

nas redações, porém em menor número, defenderam que a impossibilidade de abordar 

determinados assuntos em sala de aula evitaria discussões e brigas, “existem pessoas com 

opiniões diferentes e isso pode gerar uma discussão sem necessidade.” Outro argumento 

presente em algumas redações é o de que a implantação do Programa possibilitaria um maior 

tempo para se dedicar ao conteúdo programático, “este tipo de projeto deve ser implantado 

como uma forma de aprender o que é realmente necessário aprender nas escolas, a matéria”. 

Ou ainda “os alunos irão tirar mais proveito das matérias didáticas melhorando assim, o nível 

de aprendizado”. Por último, o argumento de que o professor deve ter um posicionamento 

neutro, alguns acreditam que o professor não deve expor suas opiniões para não influenciar a 

opinião dos estudantes. Uma aluna pondera que a imparcialidade dos professores poderia ser 

benéfica, mas que tem receio de que “essa seja uma forma que eles encontraram de calarem 

professores e alunos.” 

Os alunos que escreveram em suas redações que são contrários ao projeto afirmaram ser 

benéfica a prática do debate, e que como qualquer outra pessoa, o professor também deve ter 

liberdade de expressão, pois é um cidadão ou porque vivemos em uma democracia. “Escola é 

lugar de democracia e negar o direito de fala do professor é repressão”. Uma estudante 

afirmou ser contra a proposta do ESP, pois “toda pessoa como cidadã tem o direito e a 

liberdade de expor suas ideias e opiniões”. As redações com um posicionamento contrário ao 

ESP, se referem a liberdade dos estudantes se expressarem, acrescentam que a escola deve ser 

livre e que os professores também devem usufruir da liberdade de expressão. “Penso que antes 

de qualquer profissão somos pessoas, que temos o direito de nos expressar”. Em um dos textos, 

uma estudante normalista, reflete acerca da possibilidade de aprovação da proposta do ESP: 

“eu como professora me sentiria sufocada e como medo de expressar o que sinto em sala de 

aula”. 

Numa lógica contrária ao argumento que entende que a influência dos professores sobre 

os alunos seria maléfica, uma aluna escreveu que os professores devem expor sua opinião por 

serem “os maiores influenciadores para os pensamentos dos alunos”, devido ao conhecimento 

que os professores possuem é positivo que os alunos tenham acesso a isso para formarem sua 

opinião. Algumas redações abordaram o quanto é importante que os alunos tenham acesso a 

opiniões diferentes das suas, ao invés da divergência de opiniões ser um problema, os alunos 

consideram que a experiência é positiva, por ser uma oportunidade de trabalhar o diálogo, o 
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respeito e combater o preconceito. Uma estudante afirma que não se deve banir temas 

polêmicos da sala de aula porque “as escolas além de ter um papel educativo em nossas vidas 

também tem um papel crítico-social”. 

Estudantes contrários a aplicação do Programa Escola Sem Partido defendem a 

importância da escola na construção de um pensamento crítico. Nestas redações, os alunos 

defendem que o Programa prejudicaria o conhecimento, por limitar o conteúdo que seria dado 

pelos professores. Desta forma, o ESP “visa a diminuição do “saber” da população para que 

nós, o povo, não saibamos os nossos direitos perante os governantes do nosso país”.  Ou ainda, 

“essa lei só serve para manter os estudantes “desligados” e mal-informados sobre seus 

direitos”. Prevendo as possíveis consequências da implementação do Programa, uma estudante 

afirmou que este “criará uma geração cega, que não questiona, nascerão mentes fechadas e 

uma sociedade que será dominada pela aversão ao que é distinto”. Outra estudante contrária 

ao ESP escreveu: “somente ouvir os assuntos de uma maneira direta e robótica faz com que 

não tenhamos um pensamento formado e muito menos a mente aberta para ouvir diversas 

opiniões e aprender com elas, faz com que aceitemos qualquer coisa por não ter diferentes 

visões”.  

No Colégio Estadual Cássia Eller foram entregues 113 redações. Em 70 destas, os 

alunos informaram não terem escutado falar do ESP em nenhuma outra ocasião, a metade, 35 

alunos, escreveram que já tinha escutado falar sobre o assunto, 8 alunos não responderam essa 

informação. Quando perguntados se eram a favor ou contra o ESP, 50 responderam ser a favor, 

33 se colocaram contra e 30 disseram não ser a favor nem contra.  

Nesta unidade o argumento mais utilizado a favor da implementação do Programa 

Escola Sem Partido foi poupar o tempo de aula, os alunos acham que não é correto “perder” 

tempo de aula para debater assuntos que não estejam previstos no currículo. Em muitas redações 

foram escritas frases como: “o professor deve utilizar o tempo de aula para dar a matéria”; 

“o tempo que estamos discutindo estamos perdendo mais aprendizado da matéria do 

professor”. A aprovação da lei sobre o Escola Sem Partido seria benéfica para os estudantes. 

“Para os alunos, isso seria muito bom, eles teriam mais tempo de aula e menos brigas”. Alguns 

estudantes defenderam ainda que “Debates políticos em sala de aula atrapalham o andamento 

normal da aula e tiram o foco principal que é o ensino e o aprendizado”.  

A favor do ESP uma aluna escreveu: “nas escolas devemos aprender Português, 

Matemática e outras matérias e não devemos discutir a respeito de religião ou política porque 
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vamos perder muito tempo, que poderíamos estar reforçando nosso aprendizado”. Um aluno 

escreveu: “questões políticas, religiosas e morais são assuntos que se discutem em casa, com 

sua família”. A ideia de que os alunos poderiam ser influenciados ou manipulados pelos 

professores por não terem uma opinião formada sobre determinados assuntos também apareceu 

nos textos, assim como a ideia de que os professores devem ter uma postura “neutra”. Um aluno 

do colégio defendeu a implementação do ESP nas escolas afirmando que: “a maioria dos 

professores são de esquerda, eles acham que seu partido é mais importante que a opinião 

alheia”. 

Neste colégio alguns alunos propuseram a criação de um tempo específico para debates 

sobre política, por considerarem que o assunto é importante, que os ajudaria a se informar, a 

conhecer os seus direitos, a não serem enganados, ter senso crítico ou porque “serve para o 

nosso próprio futuro”. Um dos estudantes defendeu que um espaço para tratar de assuntos que 

se referem a política deveria ocorrer principalmente no 3º ano, por considerar que nesta série 

muitos alunos já teriam idade suficiente para votar, nas disciplinas de Filosofia e Sociologia 

que são “matérias de debate”, o estudante ponderou que deve se tratar de “uma visão geral”, 

deixando o estudante livre para formar sua opinião e incentivando-o a pesquisar sobre o assunto.  

Contra o Programa Escola Sem Partido, os alunos remeteram a censura contra os 

professores e a limitação de acesso ao conhecimento, por exemplo: “o projeto quer tirar o 

direito do professor dar sua opinião ao aluno, limitando o conhecimento do aluno, assim 

tirando o conhecimento de mundo, fazendo o aluno ser facilmente manipulado por qualquer 

um”. Favorável a realização de debates em sala de aula, uma das alunas escreveu “é preciso 

desenvolver outros aspectos importantes, como a habilidade de argumentação e a formação de 

opinião e uma das maneiras de desenvolvê-los é trazer a discussão para dentro da sala de 

aula”. Outros estudantes ressaltaram a importância da escola como espaço apara aprender a 

conviver com as diferenças, a respeitar o próximo, combater preconceitos. Uma aluna afirmou 

que a escola deveria ser o primeiro lugar para dar liberdade para as pessoas dialogarem sobre 

diferentes assuntos.  

Para os estudantes que se posicionaram contrários ao ESP é importante que os alunos 

tenham acesso a “assuntos da realidade da nossa sociedade e ter conhecimento de pautas 

importantes como o racismo, machismo, homofobia, para não reproduzirem e combaterem tais 

práticas”. Em algumas redações foi pontuado que a implantação do ESP beneficiaria políticos 

que desejam que os alunos fiquem sem informações e sirvam de “massa de manobra”. Uma 
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estudante afirma que o ESP “não passa de uma “jogada” dos nossos governantes para que a 

maioria dos jovens continuem sendo analfabetos políticos”. Sobre a importância de que na 

escola haja liberdade para abordar os mais variados assuntos, um estudante remete ao fato de 

que “muitos não tem intimidade com os pais para tratar de certos assuntos”. Em outra redação 

essa importância foi expressa da seguinte maneira: “pois assim os jovens podem aprender o 

correto e não somente as ideologias dos seus pais, pois infelizmente nem sempre elas estão 

corretas”. 

No Colégio Estadual Elza Soares foram entregues 35 redações, das quais 18 alunos 

disseram nunca ter ouvido falar do ESP, 11 escreveram já ter ouvido sobre o assunto e 6 alunos 

não responderam a essa pergunta. 14 alunos se posicionaram a favor do Programa Escola Sem 

Partido, 10 alunos disseram ser contra e 11 alunos disseram não ser a favor nem contra. 

Nesta unidade escolar, aqueles que disseram concordar com o projeto levantaram em 

sua defesa a necessidade do professor ser “neutro”, para não influenciar, manipular ou 

constranger os estudantes e para evitar brigas em sala de aula por opiniões divergentes. Outro 

motivo apresentado em prol do ESP foi evitar que os alunos sejam prejudicados por discordar 

do professor, “pois em alguns casos, alunos não conseguem expor suas opiniões sem que sejam 

prejudicados em diversas situações na qual o professor discorda da opinião do aluno”. Um 

estudante da 3ª série afirmou ser a favor “porque a maioria dos professores, principalmente, 

da área de humanas, são de esquerda”. Um aluno do EJA I que participou ativamente do debate 

na semana anterior e que já conhecia o ESP escreveu que este se trata de “um projeto para que 

professores parem de manipular os alunos com histórias contadas erradas, para fazer com que 

estes virem aliados de seu partido.” 

Reproduzo abaixo um trecho da redação de uma estudante do EJA III que concorda com 

o Programa Escola Sem Partido: 

“Assim como o Estado é laico as escolas também devem ser sem partido. Sabemos que 

há matérias que são praticamente impossíveis ensinar sem falar de política como, História, 

Sociologia, Filosofia ou Geografia. Mas infelizmente, estamos vivendo um momento da história 

do nosso país, em que muitos professores estão “militando” nas escolas e faculdades, deixando 

assim a imparcialidade de lado”. 

As questões sobre gênero e sexualidade apareceram no debate e geraram muitas 

polêmicas. Na turma do EJA III apareceram três redações favoráveis ao ESP que utilizavam 

como argumento a famigerada “ideologia de gênero”. “Sou contra toda doutrinação seja ela 
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qual for, por conta até deste assunto de ideologia de gênero, que o menino ou menina podem 

ser o que quiser ser, falando que eles podem beijar eles e elas podem fazer o mesmo, destruindo 

a instituição chamada família”. Um dos alunos se limitou a afirmar que em sala de aula, além 

de política e religião “temas polêmicos como ideologia de gênero também deveriam ser 

evitados”. Uma outra estudante da turma defende que “política deveria ser incluída como 

matéria nas escolas pois, isto ajudaria muitos jovens e adultos na hora de escolher seus 

candidatos”. Entretanto, quando os assuntos se referem a gênero, orientação sexual e “ideologia 

de gênero” caberia aos pais “ensinarem e explicarem aos seus filhos no tempo que cada 

responsável acha certo”, estes temas também não deveriam ser inseridos em materiais didáticos 

e paradidáticos, segundo a estudante.  

Nas redações que expuseram posicionamentos contrários a aprovação do Projeto de lei 

do ESP, os estudantes pontuaram a importância dos professores terem liberdade para abordar 

os mais diversos assuntos em sala de aula, assim como o seu direito de expressão, tal qual os 

alunos. Contra o ESP, uma aluna afirmou em sua redação: “Não existe educação neutra e os 

professores possuem como todos, suas próprias concepções morais e ideológicas”. A tentativa 

da censurar os professores é percebida como maléfica para os estudantes. “A escola é feita para 

aprimorar nossos conhecimentos, “discutir” nossa forma de pensar”. Sobre a importância dos 

professores abordarem os mais variados assuntos em sala de aula, uma estudante remete ao fato 

de que “nem todo pai tem a orientação de um professor, as vezes não sabem nos explicar, tirar 

dúvidas sobre assuntos que vemos por aí”. Outra aluna argumentou que o governo tem interesse 

em censurar os professores “porque o pobre não pode ter um ponto de vista, uma forma de 

pensar”. Uma estudante conclui que a falta de interesse por política e a crença de que esta não 

é importante nas nossas vidas só pode estar relacionada a falta de debate sobre o assunto. Para 

esta aluna, atualmente, devido a facilidade de acesso à informação não seria possível que os 

alunos fossem manipulados por professores. 

 

4.3 ESCOLA SEM PARTIDO EM PERSPECTIVA COMPARADA 

A partir da descrição dos debates em sala de aula e da análise das redações produzidas 

pelos estudantes, realizada nas seções anteriores, foi possível notar semelhanças e diferenças 

quanto ao conhecimento e posicionamentos dos estudantes em relação ao programa. Esta seção 

pretende explorar estas semelhanças e diferenças entre as unidades de ensino. Para melhor 

comparar os colégios as respostas encontradas nas redações foram organizadas em tabelas. A 
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tabela 7 traz as respostas encontradas para a pergunta: “Você já ouviu falar do Escola Sem 

Partido?” 

  Tabela 7 - Você já ouviu falar do ESP? 

Você já ouviu falar 

do ESP? 
C. E. Beth Carvalho C. E. Cássia Eller C. E. Elza Soares 

Sim 60 (49%) 35 (31%) 11 (31%) 

Não 45 (37%) 70 (62%) 18 (51%) 

Não Respondeu 17 (14%) 8 (7%) 6 (17%) 

Total 122 (100%) 113 (100%) 35 (100%) 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Observa-se na tabela 7 que no colégio Beth Carvalho a maioria dos estudantes afirmou 

já ter ouvido falar sobre o Escola Sem Partido, enquanto a relação se inverte nos colégios Elza 

Soares e Cássia Eller, onde a maioria dos estudantes declara nunca ter ouvido falar do Escola 

Sem partido. O maior percentual de estudantes que já ouviram falar do ESP confirma a hipótese 

de que os estudantes de escolas que reúnem o maior conjunto de características consideradas 

eficazes teriam mais chances de ter informações sobre o Programa, considerando que o Beth 

Carvalho foi a unidade que, em comparação as demais escolas desta pesquisa, reuniu mais 

características de escolas consideradas eficazes. No entanto, pode se questionar o motivo para 

colégios com características institucionais tão distintas como o Cássia Eller e o Elza Soares 

terem o mesmo percentual de estudantes que informaram já ter ouvido falar do ESP. 

A tabela 8 compara as respostas dos estudantes das três unidades em relação ao 

posicionamento, a favor ou contra, dos estudantes sobre o ESP. Como veremos abaixo, muitos 

estudantes optaram por não se posicionar a respeito do ESP. 

 

  Tabela 8 - Qual sua opinião sobre o ESP? 

Qual sua opinião 

sobre o ESP? 
C. E. Beth Carvalho C. E. Cássia Eller C. E. Elza Soares 

A favor 36 (30%) 50 (44%) 14 (40%) 

Contra 40 (33%) 33 (29%) 10 (29%) 

Não se posicionou 46 (38%) 30 (27%) 11 (31%) 
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Total 122 (100%) 113 (100%) 35 (100%) 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

No que se refere ao posicionamento dos alunos em relação ao ESP, o colégio Beth 

Carvalho apresentou porcentagens de alunos favoráveis e contrários ao ESP muito próximos.  

Comparando-se os três colégios quanto ao posicionamento, observa-se que o percentual de 

alunos contrários ao Programa é muito próximo nas três unidades de ensino. Nos colégios Elza 

Soares e Cássia Eller esse percentual fica em 29%, enquanto no Beth Carvalho o percentual de 

alunos contrários ao ESP é de 33%. Logo, pode-se concluir que não é possível estabelecer 

relações entre as características da instituição escolar e o posicionamento dos estudantes 

referente ao ESP, com base nas informações levantadas nesta pesquisa.  

Foi possível observar algumas diferenças entre os argumentos utilizados pelos 

estudantes que se dizem favoráveis ao programa. No C.E. Beth Carvalho, o argumento é de que 

a neutralidade docente daria maior autonomia e independência para os alunos construírem sua 

própria percepção acerca dos conteúdos abordados pelo currículo. E ainda, que a neutralidade 

docente evitaria discussões e brigas em sala de aula. Já no colégio Cássia Eller a questão do 

tempo é acionada em maior número pelos estudantes, que alegam que não é adequado perder 

tempo de aula com conteúdos que não estão previstos no currículo. No Elza Soares há um temor 

de que, se o estudante apresentar posição divergente ao professor, possa ser prejudicado em 

suas notas ou reprovar ao final do ciclo. A questão de gênero e de sexualidade apareceu com 

maior força entre os estudantes do EJA, que afirmam que a “ideologia de gênero” não devia ser 

assunto do cotidiano escolar.  

A questão da liberdade de expressão segue presente nas redações dos estudantes do C.E. 

Beth Carvalho, mesmo para aqueles que são contrários ao ESP. Nesse caso, a liberdade de 

expressão é tida como benéfica tanto para a prática docente quanto para o aprendizado dos 

estudantes. No colégio Cássia Eller o descontentamento com o movimento diz respeito a 

censura imposta aos docentes e ao impedimento de acesso ao conhecimento que geraria esse 

tipo de conduta. No C.E. Elza Soares, o posicionamento contrário ao ESP vai na direção da 

manutenção da liberdade de expressão no trato dos mais diversos assuntos em sala de aula 

Os dados levantados mostram similaridades e divergências tanto no que diz respeito ao 

grau de conhecimento do Escola sem Partido entre os estudantes pesquisados, quanto no que 

diz respeito ao conteúdo das divergências e concordâncias com os principais itens do programa. 
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As considerações finais, apresentadas na próxima seção, sistematizam os principais resultados 

da pesquisa e retomam os principais argumentos teóricos mapeados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se inicia com a realização de uma pesquisa exploratória em três colégios 

da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, nos quais leciono e que ofertam o ensino médio 

em diferentes modalidades de ensino. O ano era 2019 e o tema Escola Sem Partido estava 

bastante em voga, principalmente, devido à eleição de Jair Bolsonaro para a presidência. O ESP 

estabelece uma mudança na atuação da dinâmica em sala de aula a partir de uma série de 

mecanismos que retiram a autonomia pedagógica e a possibilidade de crítica docente sob o 

argumento de neutralidade profissional, com impactos significativos na dinâmica de ensino e 

aprendizado. A pesquisa testou o efeito-escola considerando o conhecimento e percepção dos 

estudantes sobre o ESP.  As pesquisas sobre efeito-escola analisam as características do 

estabelecimento escolar que contribuem para o desempenho do estudante. A noção de 

desempenho adotada inclui a aprendizagem de conteúdos cognitivos e o acesso a informações 

e recursos culturais que podem fazer diferença na trajetória dos alunos.  

Este estudo teve como objetivo analisar em que medida as características e dinâmicas 

escolares associadas a eficácia escolar são capazes de informar os estudantes sobre o Escola 

Sem Partido, notoriamente porque o acesso à informação de qualidade é um dos elementos que 

compõem o conceito de escola eficaz. A hipótese é de que estudantes de escolas que reúnem 

um maior conjunto de características consideradas eficazes tem mais chances de ter 

informações sobre o Programa Escola Sem Partido, assim como ter um posicionamento crítico 

diante dele. 

A pesquisa ocorreu por meio da realização de debates e da produção de redações acerca 

do Escola Sem Partido em diferentes turmas nos colégios Beth Carvalho, Cássia Eller e Elza 

Soares. Ao organizar as informações levantadas com os debates e redações, foi possível 

observar diferenças quanto ao conhecimento e posicionamento dos estudantes sobre o Programa 

considerando as unidades educacionais analisadas. A fim de compreender essas diferenças, 

recorreu-se as teorias sobre a eficácia escolar, especialmente ao modelo teórico elaborado por 

Soares (2004). Desse modo, foi feito um levantamento de dados em bases do Inep, do 

Observatório das Metrópoles, da plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, aos Projetos Políticos Pedagógicos e a 

interlocução com profissionais das unidades para caracterizar os fatores extra e intraescolares 

que conformam cada uma das unidades analisadas.  
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O debate teórico realizado no primeiro capítulo mostrou as diferentes correntes de 

pensamento sobre a produção e reprodução das desigualdades educacionais. Em um primeiro 

momento, o trabalho explorou a visão otimista da ampliação das oportunidades educacionais, 

justamente no período que países de industrialização avançada do hemisfério norte, como 

Estados Unidos, Inglaterra e França, passavam por um momento de desenvolvimento 

econômico e social conhecido como Trinta Gloriosos (1945 – 1975).  Em seguida, foram 

abordadas as principais contribuições do paradigma da reprodução para a análise da relação 

entre as instituições educacionais e estrutura social, dando ênfase ao legado de Pierre Bourdieu 

e suas análises acerca da aparente neutralidade e imparcialidade dos sistemas de ensino, que 

reproduzem e legitimam as desigualdades sociais. A revisão teórica chega a teoria sobre efeito-

escola, o referencial teórico utilizado para responder à questão central desta pesquisa. 

As influências externas apontadas pela teoria indicam que a localização da escola é um 

importante produtor das desigualdades observadas entre unidades escolares de uma mesma rede 

de ensino. Para dar conta desta dimensão, o capítulo dois apresentou uma breve apresentação 

dos colégios estudados, onde foram descritas características das unidades como a localização, 

a história, o tamanho da escola, o público atendido e as modalidades de ensino e turnos 

oferecidos. Os três colégios estão vinculados a mesma rede de educação, a Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC). As secretarias de educação exercem uma grande 

influência sobre o funcionamento e organização das escolas, por esse motivo, traçamos um 

panorama da história recente da SEEDUC. Durante o curto período descrito é possível perceber 

que a atuação da Secretaria é marcada por descontinuidades de políticas e rotatividade de 

secretários de educação. Tudo isto impacta negativamente no funcionamento dos colégios que 

compõem a rede, considerando que recursos humanos e financeiros adequados são 

fundamentais para o bom funcionamento de uma unidade escolar. 

Posteriormente, foram contextualizadas social e economicamente as unidades 

selecionadas. O contexto social no qual uma escola está inserida pode contribuir positiva ou 

negativamente para o bom funcionamento do estabelecimento, criando oportunidades ou 

restrições. Os três colégios que fazem parte da pesquisa estão localizados na periferia da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. No intuito de melhor apreender as desigualdades desta 

metrópole recorreu-se ao IBEU, ao IDH e ao IDHM das regiões onde os colégios estão situados. 

De uma perspectiva mais abrangente, relativa aos bairros de Bangu e Realengo e o município 

de Nilópolis, foi possível observar que os colégios compartilham de realidades geográficas e 
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contextos sociais bem parecidos. Desta forma, conforme demonstrado com os dados levantados 

ao longo da pesquisa, os colégios compartilham de realidades geográficas e contextos sociais 

bem parecidos. Os dados são corroborados com a classificação dos colégios de acordo com o 

Índice de Desenvolvimento Humano do Município, que mostra que as unidades selecionadas 

apresentam valores aproximados, variando entre alto (C.E. Beth Carvalho e C. E. Elza Soares) 

e médio (C.E Cássia Eller).  No entanto, partindo da noção de que as regiões periféricas não 

são territórios homogêneos, foram utilizados dados da plataforma Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil para caracterizar o entorno imediato dos colégios. Essa aproximação tornou 

possível identificar diferenças, ainda que pequenas, em relação as áreas comparadas. Uma 

análise detalhada das dimensões que constituem o índice (longevidade, educação e renda) 

mostrou que o C.E. Cássia Eller apresenta índices sempre abaixo da região metropolitana do 

Rio de Janeiro e das unidades de desenvolvimento humano selecionadas.  

Somado a localização das escolas, a condição socioeconômica dos estudantes é outra 

variável incluída nos fatores externos do modelo aqui utilizado. Os fatores associados ao aluno 

e a família foram profundamente estudados por Pierre Bourdieu, conforme discussão 

estabelecida no capítulo 1. Os efeitos diretos e indiretos do capital econômico e, sobretudo, do 

capital cultural no desempenho dos estudantes levaram o autor a formular sua clássica 

interpretação do papel da escola enquanto instância reprodutora e legitimadora das 

desigualdades sociais. De fato, conforme mostram as teorias da escola eficaz, a maior variação 

no desempenho dos estudantes é atribuída as características socioeconômicas dos estudantes, o 

que não invalida o conjunto de valores associados a escola que influem no desempenho. Nesse 

caso, como o objetivo da pesquisa foi testar o efeito escola no acesso à informação e na 

percepção dos estudantes acerca de uma proposta de mudanças na dinâmica escolar com 

potencial de impactar o processo de ensino e aprendizado, foi necessário isolar o fator 

socioeconômico dos estudantes da amostra selecionada.  

Desse modo, recorreu-se ao indicador socioeconômico elaborado pelo INEP para 

dimensionar a posição do conjunto de estudantes das escolas, através da agregação de variáveis 

que caracterizam a posse de bens domésticos, renda, contratação de serviços pela família dos 

alunos e nível de escolaridade dos pais. Os dados indicaram que o nível socioeconômico das 

escolas se assemelha o que permitiu, portanto, controlar as variáveis relacionadas ao efeito 

escola.  
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Se os fatores extraescolares, relacionados ao contexto socioeconômico, localização da 

escola e a rede de educação aproximam as unidades escolares, são justamente os fatores 

intraescolares que as diferenciam. Seguindo o modelo teórico adotado, foi possível identificar 

diferenças quanto ao uso do livro didático, disponibilidade de recursos humanos, atuação dos 

professores e da gestão, desenvolvimento de atividades extraclasse, clima acadêmico, 

integração da equipe, tamanho das unidades escolares, a quantidade de alunos atendidos, a 

complexidade da gestão e oferta de modalidades de ensino diferentes.  

A análise da dinâmica de utilização dos livros didáticos demonstrou que apenas no C. 

E. Elza Soares as equipes diretiva e pedagógica não buscaram soluções para o problema da 

escassez de livros e a falta de interesse dos alunos em levar os livros para a escola. Em relação 

aos recursos humanos foi produzido um quadro comparando o quantitativo de profissionais por 

colégio, a partir das informações fornecidas por funcionários dos colégios. Comparando os 

colégios, é possível notar que o C. E. Beth Carvalho possui um número de funcionários mais 

próximo do ideal para um bom funcionamento da instituição, principalmente de inspetores 

escolares. A comparação das gestões escolares, a forma de atuação das equipes diretivas e as 

mudanças nas esquipes ao longo dos últimos anos mostrou que as constantes trocas de diretores 

no C. E. Elza Soares são um fator prejudicial para o bom funcionamento da instituição. 

E é justamente a administração escolar feita com profissionalismo que garante o bom 

trabalho do professor, profissional responsável por grande parte do aprendizado. São eles atores 

centrais para garantia de uma escola eficaz, e sua atuação envolve a preparação técnica, 

desenvolvida nas licenciaturas, e condições adequadas de trabalho. Os colégios Beth Carvalho 

e Elza Soares possuem as maiores carências de professores, que são sanadas por meio de horas-

extras realizadas por professores da rede. As horas-extras conseguem sanar o problema da 

carência docente, mas em contraposição sobrecarrega o professor, que tem aumentada sua carga 

horária de trabalho. Relacionada a esta sobrecarga de trabalho estão os baixos salários, ou seja, 

além de sobrecarregado, são profissionais com baixo prêmio salarial. Comparando os colégios, 

o Elza Soares possui a equipe de professores menos integrada, o que é relacionado ao turno da 

oferta. Como o turno da noite tem o horário reduzido, os profissionais pouco interagem neste 

espaço. Esta é a unidade que possui o maior percentual de docentes cujo esforço para o exercício 

da profissão é considerado elevado, os docentes com os índices mais baixos de adequação da 

formação por disciplina que leciona e maior rotatividade de professores, além da carência de 

professores e funcionários. 
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O C.E. Cássia Eller é a unidade que possui maiores problemas relacionados ao 

planejamento pedagógico. Os colégios Cássia Eller e Elza Soares sofrem com a falta de um 

projeto pedagógico consistente, uma agenda comum de trabalho para as instituições. Nas duas 

unidades as equipes de docentes, diretores e apoio pedagógico possuem uma grande descrença 

em relação a possibilidade de mudanças quanto as suas práticas diante das limitações que o 

contexto social impõe. 

Quanto a organização administrativa e ao tamanho das escolas, é importante destacar as 

significativas diferenças entre as instituições. O C.E. Beth Carvalho oferece o curso normal em 

período integral e EJA no turno da noite e é considerado uma escola de médio porte, enquanto 

o C.E. Cássia Eller atende nos três turnos o ensino médio regular e é uma escola de porte grande. 

O C.E. Elza Soares é uma escola noturna pequena, que compartilha o mesmo prédio que uma 

escola municipal, ofertando ensino médio regular e Educação de Jovens e Adultos. De acordo 

com a teoria do efeito escola, o formato organizacional assumido pelas unidades escolares tem 

impacto no desempenho dos estudantes na medida em que escolas regulares, que funcionam 

nos turnos da manhã e tarde tendem a reunir mais características de uma escola eficaz, enquanto 

escolas de caráter técnico, como o ensino normal e EJA, no noturno, tem menos capacidade de 

reunir tais características. Além disso, a teoria indica que o desempenho dos estudantes tende a 

ser melhor em escolas de menor porte, embora maiores escolas consigam recursos adicionais, 

as energias consumidas para fazê-las ter um bom funcionamento podem ser usadas com maior 

eficácia em escolas menores. No entanto, o C.E. Elza Soares é justamente aquele que reúne 

menos características associadas a escola eficaz, o que é associado a outras características 

observadas na unidade escolar.  

Quanto a complexidade da gestão, indicador elaborado pelo INEP que considera porte 

da escola, turnos de funcionamento, nível de complexidade das etapas ofertadas e quantidade 

de etapas/ modalidades ofertadas, o colégio Elza Soares foi o que apresentou o menor nível de 

complexidade da gestão, enquanto os colégios Beth Carvalho e Cássia Eller apresentaram nível 

maior, o que indica que os dois últimos são mais complexos para serem administrados. Essas 

características por si só já demonstram a existência de particularidades quanto a forma de 

organização interna. A SEEDUC também apresenta uma classificação das escolas relacionadas 

ao seu porte. Esta classificação coloca os Colégios Beth Carvalho e Cássia Eller em uma 

categoria diferente do Elza Soares. A classificação da SEEDUC favorece o funcionamento do 
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Beth Carvalho que recebe os mesmos recursos que o Cássia Eller, que conta com o dobro de 

alunos, como foi demonstrado ao longo do trabalho. 

Considerando as características apresentadas no segundo e terceiro capítulo conclui-se 

que o Colégio Estadual Beth Carvalho é a unidade escolar que reúne mais características 

associadas a uma escola eficaz, especialmente pelas características estruturais da instituição, 

como os recursos (físicos, pedagógicos e humanos), a administração e o clima acadêmico 

favorável. A instituição tem como objetivo oferecer educação de qualidade, formar bons 

profissionais e ser uma instituição de referência para a rede estadual de educação. De uma 

maneira geral, os profissionais do colégio estão alinhados a esse propósito. Na outra ponta, a 

instituição que reúne menos características capazes de influenciar positivamente o desempenho 

dos alunos é o Colégio Estadual Elza Soares. O horário reduzido das aulas, as constantes trocas 

de diretores, a falta de um projeto pedagógico consistente são características que comprometem 

a eficácia da escola. Especialmente, a baixa expectativa da direção, coordenação e professores 

em relação ao desempenho dos estudantes. 

No último capítulo o objetivo foi identificar a possibilidade de estabelecer relações entre 

o tipo de instituição escolar e o conhecimento e percepção dos estudantes a respeito do 

Programa Escola Sem Partido. Iniciou abordando a criação e o desenvolvimento do Escola Sem 

Partido por meio do conteúdo disponível em suas páginas oficiais na internet, em entrevistas 

concedidas pelo fundador do movimento, matérias de jornais e aos projetos de lei formulados. 

As seções seguintes trataram da pesquisa de campo desenvolvida nos três colégios. Foi 

apresentado a metodologia construída para os debates em salas de aulas a respeito do 

entendimento dos estudantes sobre o Escola Sem Partido e o projeto de lei que visa sua 

implementação em todas as escolas brasileiras. Além do debate, os estudantes produziram 

redações sobre a temática, tendo como base perguntas relacionadas ao conhecimento e 

posicionamento dos alunos sobre o tema.  

O Escola Sem Partido, dentre outros, estabelece uma mudança na atuação da dinâmica 

em sala de aula a partir de uma série de mecanismos que retiram a autonomia pedagógica e a 

possibilidade de crítica docente sob o argumento de neutralidade profissional, com impactos 

significativos na formação dos estudantes. O pressuposto que guiou a pesquisa é de que é de 

fundamental importância para os estudantes, particularmente, e para a sociedade, de modo 

geral, ter conhecimento das propostas do ESP, uma vez que se trata de um programa que 

pretende interferir nas práticas escolares do cotidiano. Isso porque o programa visa alterar tanto 
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o currículo quando as práticas docentes, através da censura e da criminalização, sob o pretexto 

de combater a contaminação ideológica e político-partidária que teria tomado conta da educação 

brasileira. Por trás da tentativa de mudança, está a ameaça a escola pública enquanto espaço de 

formação cidadã e de respeito à diversidade e convívio democrático. O controle sobre o que 

pode ou não pode ser ensinado e aprendido representa uma negação ao conhecimento àqueles 

que necessitam do espaço escolar para ter acesso a informações que, de outra forma, seriam 

pouco viáveis.  

Ao sistematizar em tabelas as respostas dos alunos comparando as escolas em relação 

ao conhecimento e percepção destes sobre o ESP foi possível observar mais similaridades do 

que diferenças nos resultados. No C. E. Beth Carvalho um maior número de alunos declarou 

ter conhecimento sobre o Escola Sem Partido em comparação aos colégios Cássia Eller e Elza 

Soares. Esse dado confirma a hipótese de que os estudantes de escolas que reúnem o maior 

conjunto de características consideradas eficazes teriam mais chances de ter informações sobre 

o Programa, uma vez que o Beth Carvalho foi a unidade que em comparação as demais escolas 

desta pesquisa reuniu mais características de escolas consideradas eficazes. Se por um lado foi 

possível estabelecer a relação entre a eficácia escolar e o acesso a um determinado tipo de 

informação, por outro, coloca-se em dúvida o motivo para colégios com características 

institucionais tão distintas como o Cássia Eller e o Elza Soares terem o mesmo percentual de 

estudantes que informaram já ter ouvido falar do ESP. De modo que se faz necessário maiores 

investigações a fim de esclarecer as possíveis relações entre o conhecimento sobre o ESP e o 

tipo de instituição escolar. 

No que se refere ao posicionamento dos alunos em relação ao ESP, o colégio Beth 

Carvalho apresentou porcentagens de alunos favoráveis e contrários ao ESP muito próximos. 

Comparando-se os três colégios quanto ao posicionamento, observa-se que o percentual de 

alunos contrários ao Programa é muito próximo nas três unidades de ensino. Logo, pode-se 

concluir que não é possível confirmar a hipótese em relação a percepção dos estudantes quanto 

ao ESP em escolas consideradas eficazes, tampouco estabelecer relações entre as características 

da instituição escolar e o posicionamento dos estudantes referente ao ESP, com base nas 

informações levantadas nesta pesquisa.  

As considerações levantadas com este estudo apontam para a necessidade do 

desenvolvimento de novas pesquisas, que explorem a relação estudada em outros contextos, 

assim como a ampliação do universo estudado, abarcando mais estudantes e outras instituições 
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com formatos distintos. Cabe ainda um exame mais profundo das políticas e práticas 

institucionais que possam ter contribuído para os resultados apresentados neste trabalho.   
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ANEXO A 

 

Escola sem Partido: entenda a polêmica 

Publicado em 29 de novembro de 2018 

Disponível em: https://www.politize.com.br/escola-sem-partido-entenda-a-polemica/ 

Uma educação apartidária, sem doutrinação e livre de ideologias. Esses são os princípios 

defendidos no projeto Escola sem Partido (EsP), que tem despertado profunda polêmica. O 

tema ganhou força em 2015 e se tornou mais evidente nas campanhas eleitorais de 2018 e no 

início do mandato do presidente da República Jair Bolsonaro.  

O que está em jogo é o modelo de educação escolar em vigência no Brasil. Afinal, a 

Escola sem Partido garante a imparcialidade ideológica na educação pública ou cria uma lei da 

mordaça para os professores? A seguir, vamos entender o que exatamente propõe esse projeto 

e o que pensam seus críticos e apoiadores. 

O QUE É A ESCOLA SEM PARTIDO? 

Para começar, a Escola sem Partido pode significar duas coisas: a primeira delas é 

um movimento formado sobretudo por pais e estudantes em defesa de uma educação escolar 

neutra. Em segundo, a Escola sem Partido é também um projeto de lei que busca estabelecer os 

deveres e direitos dos professores em sala de aula, como forma de impedir que os docentes 

possam transmitir a seus alunos suas visões de mundo. Vamos entender melhor a diferença? 

O Movimento Escola sem Partido 

O Escola sem Partido é um movimento criado em 2004 pelo procurador do estado de 

São Paulo, Miguel Nagib. Segundo o site oficial do movimento, sua motivação surge de uma 

preocupação com “o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras”, pois: 

“A pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um exército 

organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da 

cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo.” 

Além disso, o Movimento se define como uma associação informal, independente, sem 

fins lucrativos e sem vinculações política, ideológica ou partidária. 

Como forma de auxiliar pais e alunos que se sintam doutrinados pelos professores, o 

movimento vem recebendo e divulgando diversos depoimentos. Mas não é só isso. O 

movimento também deu origem a diversos projetos de lei nas Câmaras Municipais, 

nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. O objetivo é criar mecanismos para que 

https://www.politize.com.br/campanhas-eleitorais-pode-nao-pode/
https://www.politize.com.br/presidente-da-republica-o-que-faz/
https://www.politize.com.br/quem-pode-criar-leis/
http://www.escolasempartido.org/quem-somos
http://www.politize.com.br/camara-municipal-o-que-faz
http://www.politize.com.br/assembleia-legislativa-o-que-e/
https://www.politize.com.br/congresso-nacional-o-que-e/
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professores não possam doutrinar ideologicamente seus alunos, ou seja, transferir aos 

estudantes suas concepções morais e políticas. 

Os projetos de lei Escola Sem Partido 

Seja nas Assembleias ou no Congresso, os projetos de lei sobre a Escola sem Partido 

possuem o objetivo de estabelecer os limites de atuação dos professores em sala de 

aula, impedindo a promoção de suas crenças particulares nos espaços formais de ensino. 

Na Câmara dos Deputados foram apresentados ao menos quatro projetos de lei 

referentes à Escola sem Partido. O que estava sendo debatido era o PL 7180/14, de autoria 

do deputado federal Erivelton Santana (PSC-BA). A ele foram apensados outros PLs de mesmo 

teor (assunto). Ser apensado significa que todos os projetos de mesmo tipo e que tratem de um 

mesmo assunto tramitam de forma conjunta, analisadas de forma separada mas tendo apenas 

um parecer final. 

O PL 7180/14 busca alterar o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) para incluir entre seus princípios o respeito às convicções dos alunos e de seus 

responsáveis. Nesse caso, os valores familiares passariam a ter precedência 

(prioridade) sobre a educação escolar. Aspectos relacionados à educação moral, sexual e 

religiosa passariam a ser tratados apenas na esfera privada (como a casa e a família) e não 

poderiam fazer parte do currículo escolar. 

Outra mudança proposta pela Escola sem Partido diz respeito a um tema bastante 

polêmico: a ideologia de gênero. O PL 10.577/2018, de autoria do deputado federal Cabo 

Daciolo (PATRI/RJ) e apensado ao PL 7180/2014, propõe que: 

“Ficam vedadas em todas as dependências das instituições da rede municipal, estadual 

e federal de ensino a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de ensino, 

currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades 

culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual.” 

Proposta semelhante aparece no apensado PL 10.659/2018, de autoria do deputado 

Delegado Waldir (PSL-GO), que estabelece a “Não interferência e respeito às convicções 

religiosas, morais, religiosas e políticas do aluno, vedada a adoção da ideologia de gênero ou 

a orientação sexual.” 

Houve também um projeto de lei apresentado ao Senado pelo senador Magno Malta 

(PR/ES). O Projeto de Lei do Senado (PLS) 193/2016 também propunha a inclusão do 

“Programa Escola sem Partido” nas diretrizes da LDB. Na época o Senado Federal realizou 

http://www.politize.com.br/projeto-de-lei-processo-legislativo/
https://www.politize.com.br/camara-dos-deputados-como-funciona/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722
http://www.politize.com.br/deputado-federal-o-que-faz/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
https://www.politize.com.br/ideologia-de-genero-questao-de-genero/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181575
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1679034&filename=PL+10659/2018
http://www.politize.com.br/senado-como-funciona/
http://www.politize.com.br/senador-o-que-faz/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666
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uma consulta pública no Portal e-cidadania para saber a opinião da população sobre o projeto. 

Foram cerca de 199 mil votos favoráveis e 210 mil votos contrários. No ano seguinte o senador 

retirou seu projeto do regime de tramitação, fazendo quem que ele fosse arquivado. 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666

