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Resumo 

  

Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro vem passando por muitas 

transformações com o objetivo de atender a requisitos internacionais de 

desenvolvimento, como a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas 

favelas como política de segurança pública. Em contrapartida, as formas de 

sociabilidade e representação de seus moradores são modificadas a partir deste modelo. 

É necessário reavermos a questão da cidadania e direito à cidade, e o que destes direitos 

fazem parte da história e da memória do povo da favela, sendo reafirmados ou não nos 

discursos, principalmente, das escolas, lugares de formação de seus moradores e 

reprodução de expectativas.   

 Neste artigo, proponho-me a observar a parcela desta população das favelas 

atendida pela rede pública municipal de educação com o objetivo de analisar as 

consequências pedagógicas da pacificação para o processo de ensino-aprendizagem e, 

principalmente, para a construção de uma memória e identidade através de suas próprias 

vozes. A partir de uma breve pesquisa de campo em duas das escolas do entorno da 

favela Santa Marta, primeira a ser pacificada, em 2008, podemos avaliar a construção 

cotidiana desta memória, bem como os planos de desenvolvimento de uma educação 

pública de qualidade. 
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Introdução 

 

 Em meio a grandes eventos internacionais, empreendimentos e situações de 

transformação do tecido formal e social da cidade do Rio de Janeiro, principalmente – 

onde um dos mais atingidos pelas políticas urbana e de segurança são os pobres dos 

morros e subúrbios –, continuamos por presenciar, de diferentes formas, uma crise 

educacional de décadas. A educação pública carioca atualmente carece em muitas 

questões, tanto tradicionais como pontuais: a falta de incentivo e recurso do governo às 

escolas públicas, a baixa remuneração dos professores, a falta de apoio da sociedade e 

comunidade a estes professores e à escola, e, em contrapartida, a “supervalorização” da 

escola como a solução e a causa de todos os problemas da sociedade. Há, neste 

processo, uma grande queda na qualidade do ensino-aprendizagem, que reflete no 

descrédito e evasão de alunos destas escolas e/ou sua má formação, como já tem sido 

observado em várias áreas do país. No que diz respeito, porém, àqueles alunos 

moradores das favelas
1
 do Rio de Janeiro, que já são historicamente segregados, a 

situação escolar é ainda mais preocupante, visto que além da falta de qualidade do 

ensino, não há efetivamente identificação dos alunos com a escola. 

 Nesta atual – e conturbada – conjuntura, a cidade está recebendo uma crescente 

implementação de políticas públicas, com destaque à principal política pública de 

segurança, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Com o reforço no policiamento 

em áreas estratégicas, outras políticas públicas também passam a enxergar a favela de 

outro modo. Esta cultura da paz incentivada pelos órgãos públicos e maior parte da 

população carioca vem apresentando muitas consequências aos moradores das favelas. 

Além da alteração do comando armado no território (traficante – policial), e os 

resultados disso na efetiva segurança da cidade, a própria representação da favela e de 

seus moradores passou por grandes mudanças. 

 É necessário, portanto, reaver a questão da cidadania e direito à cidade, e o que 

destes direitos fazem parte da história e da memória do povo da favela, sendo 

reafirmados ou não nos discursos das escolas, desde as básicas até a conclusão, para a 

                                                           
1
 Utilizo, preferencialmente, o termo “favela” para representar o lugar à margem da cidade, identificado 

por um conglomerado de casas da classe baixa e trabalhadora, por não acreditar que “comunidade”, como 

vem sendo utilizado na maioria dos veículos de comunicação e até mesmo pelos censos, represente, de 

fato, a identificação de sua população com seu território, já passando a desvalorizar sua própria história e 

narrativa pela simples classificação.  
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construção do próprio cidadão e sua comunidade de forma justa e democrática. A 

preservação da memória e da história social é uma das preocupações culturais mais 

importantes da sociedade contemporânea. Neste artigo, procuro analisar as 

consequências pedagógicas da pacificação no território e na mentalidade dos moradores 

das comunidades do Rio de Janeiro, no que diz respeito à relação entre a memória do 

povo e sua cultura e a (possível) representação desta memória como pertencimento e 

patrimônio no atual período, memória esta também marcada por todo o processo de 

violência e discriminação que sofre a favela. 

 Não pretendo aqui, no entanto, avaliar a efetividade ou eficácia das políticas 

públicas, como as Unidades de Polícia Pacificadora, e nem necessariamente trazer mais 

das discussões sobre a violência antes e durante as UPPs
2
, mas, sim, a partir deste 

modelo de pacificação e do resultado desta cultura da paz tão presente na sociedade 

carioca atual, analisar o papel e a função das escolas na luta pela preservação das 

histórias e memórias das favelas e seu povo. 

 Uma pesquisa da FGV Projetos (2012) apresentou, por exemplo que, em quatro 

das favelas já pacificadas, Santa Marta, Batan, Pavão-Pavãozinho e Cidade de Deus, 

houve um índice de crescimento de matrículas nas escolas da comunidade e seu entorno, 

bem como a qualificação dos professores aumentou. Isto pode ter sido resultado do 

processo de pacificação e aumento do imaginário de segurança nas favelas, 

incentivando o ingresso dos professores e melhoria no funcionamento da escola, como 

também pelo próprio incentivo na formação dos professores ou pelas políticas sociais 

como o Bolsa Família. Porém, há permanência e qualidade nesta educação? É uma 

educação voltada às representações, experiências e necessidades daquele grupo de 

pessoas? Principalmente, a educação escolar atende ao grupo e respeita a memória do 

povo das favelas?  

 Na primeira etapa deste artigo, procuro trazer breves considerações sobre o 

processo de pacificação na cidade do Rio de Janeiro, discutindo os resultados desta 

“retomada” de território e integração favela-cidade, bem como suas implicações para os 

moradores da favela. Na segunda etapa, me proponho a trazer análises sobre a 

construção de memórias, no caso, construção de memórias de um povo marginalizado, 

com referências sobre política e memória social, e, portanto, o papel da educação nesta 

construção. Em sequência, discuto sobre o Currículo, como narrativa escolar, sua teoria 

                                                           
2
 Para conhecer mais sobre os casos de violência e a avaliação destas políticas quanto a este problema 

social, conferir Ignacio Cano, Daniel Misse e Jailson de Souza e Silva. 
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e determinações, e a importância de contestá-lo para uma construção fiel de memórias 

de um povo. Em nova etapa, trago um caso específico, recortado na favela Santa Marta 

e seu entorno, para analisar os resultados de suas demandas de memória social e como 

atendê-las a partir da escola. Na quarta etapa, aprofundo melhor este caso, apresentando 

os meus materiais e métodos e toda a trajetória – acadêmica e burocrática – que 

perpassa a realização de uma pesquisa atualmente, comentando sobre todos os 

obstáculos que, particularmente, tive de enfrentar e, portanto, as minhas motivações e 

resultados de pesquisa em duas escolas da rede pública municipal que atendem 

população de favelas. Finalmente, faço considerações sobre a situação das políticas 

escolares nos dias atuais, em consonância com as políticas públicas sociais, buscando 

repensar o verdadeiro papel da escola na significação e reprodução de memórias, bem 

como na construção de uma sociedade mais igualitária. Com isto, trago 

questionamentos e reflexões para que lutemos por uma educação escolar digna e de 

qualidade, que avance em conjunto também com o povo das favelas. 

 

O processo de pacificação: breves considerações 

 

 A partir dos anos 1990, com incentivos civis e organizacionais como, por 

exemplo, movimentos pelo desarmamento civil iniciados por organizações como o Vivo 

Rio e Instituto Sou da Paz
3
, foi sendo construída, no imaginário carioca, uma forte 

cultura da paz. Esta cultura da paz tinha como principal foco romper com o poder do 

tráfico nas favelas, que atingia toda a cidade em uma grande onda de violência e de 

medo. Com ela outros processos foram transformando a “cidade maravilhosa” em uma 

“cidade partida”
4
, como, para citar um deles, a sua crescente urbanização e segregação 

urbana e social. Desta forma, porém, todo o conjunto da população da favela foi 

criminalizado e, suas carências tanto mais sociais e econômicas, foram ainda mais 

banalizadas. 

 Em 2007, o extremo dessa política de “combate às drogas” foi a invasão da 

favela do Alemão pelas Forças Armadas. Em 2008, no aperfeiçoamento das polícias 

comunitárias e com o intuito de atuar na efetivação desta cultura da paz e manutenção 

da ordem pública nas comunidades “carentes” – principalmente pelas vésperas de 

                                                           
3
 Cf. Disponível em: http://brazil.indymedia.org/content/2003/12/269987.shtml. Último acesso: 

28/06/2015. 
4
 Relação retirada de: LEITE, Márcia. Entre o individualismo e a solidariedade: Dilemas da política e da 

cidadania no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 15, n. 44, Outubro/2000. 

http://brazil.indymedia.org/content/2003/12/269987.shtml
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megaeventos a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro –, a Prefeitura e o Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, em parceria, desenvolveram programas de políticas 

públicas, sendo o seu principal as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), concedido à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESEG). O projeto visa: 

 

a) consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 

criminalidade ostensivamente armada; 

b) devolver à população local a paz e a tranqüilidade públicas necessárias ao 

exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social 

quanto econômico; 

c) aplicar instrumentos mais céleres, eficazes e plurais à resolução e ao 

encaminhamento de ocorrências, com ênfase na mediação e na destinação de 

tratamento diferenciado aos delitos de pequena monta.
 5

 

 

A primeira favela a ser pacificada por este projeto de política pública de 

segurança foi a Santa Marta, localizada no bairro de Botafogo, Zona Sul da cidade, em 

2008 e, em seguida, as pacificações de Cidade de Deus, Zona Oeste, e Batan, Zona 

Norte. A partir deste modelo de pacificação, 38 Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) foram instaladas em todo o território carioca até início de 2015, abrangendo 

cinturões de favelas como o da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte da cidade, como, 

por exemplo, Chapéu-Mangueira e Babilônia, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, 

Complexo do Alemão e Complexo da Maré, privilegiando a ocupação de favelas 

localizadas em pontos estratégicos de circulação e bairros economicamente valorizados 

na cidade. Por intenção e abrangência da política ao Estado do Rio de Janeiro, a 

previsão é de as UPPs sejam implementadas em todos os municípios também da 

Baixada Fluminense – como, em fevereiro de 2014 já foi inaugurada no Complexo da 

Mangueirinha –  e em todo o estado. 

Faz-se necessário, aqui, observarmos o que seria este “controle estatal” sobre um 

território e no que este implicaria na construção de uma identidade a partir de sua 

dominação – ou utilização social. O território, segundo Fábio Duarte (2002) é baseado 

no espaço e a sua forma mais institucionalizada é o Estado. Tomando a sua perspectiva, 

“o território é uma porção do espaço significada, a cujos elementos são atribuídos 

                                                           
5
 RIO DE JANEIRO (Estado), Decreto Lei 44.177 de 26 de abril de 2013. Dá nova redação ao Decreto nº 

42.787, de 06 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a implantação, estrutura, atuação e funcionamento das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/decreto_UPPS.pdf . Último acesso em: 30/06/2015. 

http://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/decreto_UPPS.pdf
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signos e valores que refletem a cultura de uma pessoa ou grupo” (DUARTE, 2002: 76). 

Essa significação, no entanto, é uma forma de marcar esses elementos com certos 

valores culturais, de modo a submeter os objetos e pessoas que se encontram neste 

espaço a eles. 

 Neste caso, as favelas, visto que já territórios construídos desde o século XVIII
6
 

no Rio de Janeiro, possuíam seus próprios elementos e valores culturais em 

compartilhamento no espaço como forma de identidade. Ademais, o seu território 

também é uma porção de espaço partilhado que lhe serve como “arquivo de lembranças 

afetivas” (op. cit.), de memórias de sua cultura e de sua diáspora, como um tipo de 

pertencimento. No momento em que este território é dominado por quaisquer forças que 

sejam – como as forças institucionalizadas de segurança do Estado – com o objetivo de 

integrá-lo a uma cidade e seus limites, estes elementos são alterados, gerando uma nova 

forma de submissão que não lhes pertence: submissão aos valores dominantes da 

cidade, que, neste caso, soa com um teor de “recolonização”. A “pacificação” é tida, 

portanto, como dominação através da “recuperação” e controle de um território, para 

que assim seja possível envolver áreas antes não observadas pela administração da 

cidade, mas não de forma a integrá-las
7
, e sim, apenas para, mais uma vez, dominá-las 

através do Estado. 

Esta integração favela-cidade realizada pelas Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs), inclusive, confunde muito o que se pretende como cidadania, a começar, 

principalmente, por ter o objetivo de garantir a cidadania através de uma política pública 

de Segurança. A ideia de cidadania, defendida por Sonia Fleury
8
, “supõe uma inserção 

dos indivíduos na esfera pública através de um conjunto de direitos e deveres e de 

benefícios que se transformam na área social em benefícios sociais”, ou seja, “na 

medida em que se criam sistemas libertários de política para que todos possam ter, de 

acordo com a sua situação, acesso a esses benefícios, há uma materialização da 

cidadania”. A cidadania, no caso como vem sendo desenvolvida pela política de 

pacificação, apenas parece aos favelados como especulação imobiliária, novos custos de 

                                                           
6
 Cf. VALLADARES, Lícia do Prado. A Invenção da Favela. Rio de janeiro: Editora da FGV, 2005. 

7
 Vale considerar aqui que o que está sendo chamado de “integração” envolve a situação de ser 

“considerado” pelo Estado. Como já observado na realidade, a mobilidade favela-asfalto sempre esteve 

presente na cidade do Rio de Janeiro, a partir de serviços – como domésticas que trabalham no asfalto e 

moram na favela –, como até mesmo pela influência do tráfico, onde o asfalto sempre conheceu a favela. 
8
 Cf. FLEURY, Sonia. “Cidadania: caminho para a concretização das igualdades sociais”. Entrevista 

concedida à IHU On-line, em 12/09/2011. Disponível em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4068&secao=373 

Último acesso: 30/06/2015. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4068&secao=373
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contas de água e de luz
9
, bem como novas taxações de impostos. Os benefícios sociais, 

como saneamento e infraestrutura, porém, não se satisfazem na garantia de um endereço 

pertencente à cidade, mas sim na igualdade de direitos e na proteção social de seus 

cidadãos. 

 Pode-se observar, portanto, que, ao longo destes sete anos
10

 de pacificação aqui 

analisados os objetivos das UPPs, bem como apresentados em seu projeto, não foram 

efetivamente atingidos, principalmente no que diz respeito ao item (b) do projeto. Em 

sua prática e gestão, aliás, eles foram realizados quase que às avessas. A Unidade de 

Polícia Pacificadora surge para reafirmar, em sua denominação e repercussão através 

dos meios de comunicação, a ideia de que há uma guerra no Rio dependente de forças 

pacificadoras para sua resolução (MISSE, 2014). A sua política – e polícia – de 

segurança fortaleceram ainda mais a discriminação do povo das favelas, instaurando 

uma violenta “guerra às drogas” e, sobretudo, uma “guerra” aos pobres e aos negros, 

com idade, sexo e endereço
11

, que recebe apoio armado não só das Polícias Militar – 

com a sua famosa Tropa de Elite – e Civil, mas também das Forças Armadas da União. 

 Em inúmeros depoimentos de moradores de favelas
12

, como até mesmo a 

maioria das notícias estampadas nos recentes jornais mais populares – acontecimentos 

em que estão envolvidos policiais das UPPs, como em desaparecimentos e mortes
13

 
14

 
15

 

e quadrilhas de milicianos
16

; as péssimas condições das próprias sedes
17

; as grandes 

pressões das manifestações em prol da desmilitarização da polícia, desde junho de 2013; 

e ataques feitos às sedes de UPPs por moradores e traficantes
18

 –, mostram aos 

                                                           
9
 Cf. O GLOBO. Conta de luz sobe cerca de 1000% nas favelas, 19/05/2015. [online] Último acesso: 

30/06/2015. 
10

 Levo aqui em consideração o início do processo de pacificação, em 2008, até os resultados e análises 

do ano de 2014 e início de 2015. 
11

 “Em 2012, 56.000 pessoas foram assassinadas no Brasil. Destas, 30.000 são jovens entre 15 a 29 anos 

e, desse total, 77% são negros. A maioria dos homicídios é praticado por armas de fogo, e menos de 8% 

dos casos chegam a ser julgados.” Fonte: Campanha “Jovem Negro Vivo”, Anistia Internacional. 

Disponível em: https://anistia.org.br/campanhas/jovemnegrovivo/ Último acesso: 30/06/2015. 
12

 Cf. Seminário “Favela é Cidade”, organizado pelo CEVIS/UERJ e PEEP-EBAPE/FGV. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=uKYULpmrRaI. Último acesso: 30/06/2015. 
13

 Cf. FOLHA DE SÃO PAULO. PM do Rio conclui inquérito militar no caso Amarildo, 03/07/2014. 

[online]. Último acesso: 30/06/2015. 
14

 Cf. O GLOBO. Batalhão de PMs que arrastaram Claudia Silva soma casos de violência, 

23/03/2014. [online]. Último acesso: 30/06/2015. 
15

 Cf. O GLOBO. Estado do Rio teve em dez anos 50 crianças mortas por policiais, 60% de todos os 

casos no país, 06/04/2015. Último acesso: 30/06/2015. 
16

 Cf. O GLOBO. Vergonha na elite da tropa, página 12, 16/09/2014. [impresso]. 
17

 Cf. O GLOBO. MP investiga denúncias de PMs sobre condições de trabalho nas UPPs, 

05/04/2015. [online]. Último acesso: 30/06/2015. 
18

 Cf. O GLOBO. Após reunião no Planalto, governo promete tropas federais para o Rio, 

21/03/2014. [online]. Último acesso: 30/06/2014. 

https://anistia.org.br/campanhas/jovemnegrovivo/
https://www.youtube.com/watch?v=uKYULpmrRaI
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sociólogos, e aos observadores preocupados, que este projeto, do modo como está a se 

desenvolver, não é capaz de garantir os “bons resultados” que pretende. Os seus 

objetivos na segurança pública oprimem os moradores entre os fuzis das tropas, 

impedindo que os investimentos sociais de fato avancem àquela população, que segue, 

portanto, ainda à margem da cidade e de sua cidadania. 

 

Memória e educação 

 

Quando se fala [...] em direito à memória no Rio de Janeiro, é possível 

afirmar que acontecem discussões intensas e conflitos visíveis entre as 

estruturas de poder no país: governos, mídias tradicionais e alternativas, 

novos segmentos das áreas de cultura, arte, religião e memória; moradores 

das favelas que compreenderam a relação entre memória, território e poder. 

(OLIVEIRA, 2015: 97). 

 

 A memória, assim tida como construção e afirmação do patrimônio histórico e 

cultural local, aqui será vista tanto no seu sentido subjetivo, quanto na sua abordagem 

coletiva, sendo o lugar essencial da tensão criativa de sentido e do ‘Direito à Memória’ 

nas favelas (OLIVEIRA, 2015). Memória estará, então, entrelaçada ao debate sobre 

território, patrimônio, heranças culturais e outros, sendo de extrema importância a sua 

problematização como demanda comunitária. 

A escola, como instituição social, por sua vez, é um ambiente não só de 

formação de cidadãos pela e para a cidadania, mas também um ambiente de 

socialização, significação e reprodução destas memórias – histórias, experiências e 

narrativas – e deve, portanto, em seu desenvolvimento, incentivar a construção e 

representação daquele povo que lhe produz e é por ela atendido, garantindo este seu 

direito. 

 O processo de problematização e utilização das práticas de determinado local em 

que a escola se sustenta é um desafio antigo da educação. Educação engajada é também 

política, que reflete em novas significações e espaços a seus atores. No momento atual 

e, principalmente, no campo que estamos a observar das favelas cariocas, é importante 

saber como está esta construção. Saskia Sassen (2010), ao objetivar a compreensão do 

fenômeno da globalização, por exemplo, já havia apontado o papel dos atores sociais na 

construção de significados e representações de seus diferentes grupos, se apoiando na 

necessidade de que sejam eles próprios representados pela sua voz e sua experiência. 
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 As experiências e narrativas de quem já viveu momentos de dor e “mudez” bem 

como de insignificância por meio da cultura hegemônica são importantes para a 

construção do patrimônio deste povo que, através da cultura dominante, tem suas 

manifestações reprimidas e oprimidas pela discriminação social e racial. Como 

ressaltado por Walter Benjamim (1936), tudo é importante e merece ser contado. A 

pedagogia escolar, portanto, deve-se utilizar de processos de regressão, lembrança e 

narração para firmar e reafirmar o lugar da favela e de sua memória na história e 

representação de seus moradores. 

 Nesta análise sobre a educação é imprescindível que se leve em consideração o 

campo da Psicologia Social, bem como tem sido feito pelos seus pesquisadores da 

memória, visto que estamos diante de multiplicidades culturais. Como Ecléia Bosi 

(1979), estamos a analisar aquele que perdeu o direito à totalidade de seu espaço e de 

seu tempo, ao lugar e à memória: os favelados; em sua maioria negros, desde o início da 

história do Brasil são colocados à margem, oprimidos e submetidos à classe dominante, 

perdendo sua memória, sua cultura e, portanto, sua força. Há uma falta de sentido da 

vida presente, por todo o tempo e sentido de sua vida que lhe foi roubado. 

 

Não há evocação sem uma inteligência do presente, um homem não sabe o 

que ele é se não for capaz de sair das determinações atuais. Aturada reflexão 

pode preceder e acompanhar a evocação. Uma lembrança é diamante bruto 

que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da 

localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento também precisa 

acompanha-la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, mas uma 

reaparição. (BOSI, 1979: 81) 

 

 Acredita-se que existe uma memória voltada para a ação, feita de hábitos, e uma 

outra que simplesmente revive o passado. Tornadas parte do espírito da pessoa, as 

evocações das vivências podem dividir-se em memórias-hábito e imagens-lembrança 

(idem). As primeiras atuam na posição ativa da esfera prática, ou seja, a partir de 

costumes incorporados e subjetivos que a todo instante “lembram” para que uma ação 

eficaz ou adequada seja realizada. Enquanto que a segunda traz à tona os sentidos e 

sentimentos que podem ser, ao contrário, a evocação “não-utilitária” de um momento 

único de absoluta individualidade e carga afetiva (BRANDÃO, 1998). Há uma intensa 

relação entre o passado-preservado e o presente-vivido no processo de significação e 

evocação da memória. A memória é, portanto, social, o seu tempo é social; ou seja, a 

memória é também uma prática social. 
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 As narrativas e experiências da vida são faladas como um marco de discurso 

social de identidade, de uma ideologia de classe, de uma representação social da/através 

da memória (idem). Há então uma “formação da mente” e da representação de seus 

indivíduos em uma perspectiva histórico-cultural. A educação e o discurso são práticas 

fundamentais na constituição do psiquismo humano e têm-se realizado na interseção de 

várias áreas do conhecimento. A memória não é apenas tradição, mas também uma arte 

(a mnemotécnica) em que se explora a memória natural – aquela gravada em nossas 

mentes, que nasce simultaneamente com o pensamento –, e a memória artificial – 

aquela fortalecida ou confirmada pelo treino (YATES, Frances apud SMOLKA, 2000: 

170).  

 Agostinho (apud MASSIMI, 2010), desde o século IV, analisa, em primeiro 

lugar, a memória como memória sensorial, onde se conservam, no interior do indivíduo, 

distintas e classificadas todas as sensações. Na memória estão presentes todas as 

imagens do mundo real, derivada pelos sentidos. Em segundo lugar, a memória com a 

função de ser “o lugar onde se encontrar a si e a si mesmo” (id. bidem), como as 

lembranças de ações, sentimentos, ideias e experiências vividas. Em terceiro lugar, 

Agostinho trata da memória intelectual, aquela que é o repositório de todos os 

conhecimentos adquiridos, ressaltando também a sua dimensão espacial e a arte da 

mnemotécnica. Esta última, que, em comparação, também se adequa à memória 

artificial de Frances Yates (apud. SMOLKA, 2000), acredito, é a que mais participa do 

processo de dominação cultural da classe dominante, sendo a mais utilizada pela 

educação na afirmação de discursos específicos em detrimento do esquecimento de 

outros. 

 Há, portanto, uma intensa articulação entre política e memória na 

contemporaneidade, como, por exemplo, nas discussões de Hannah Arendt (apud 

BARRENECHEA; DIAS, 2013) em que reflete sobre os processos que articulam a 

memória, o totalitarismo e a violência bem como os processos sociais que envolvem a 

produção da memória e do esquecimento. A violência, para Arendt, está sempre 

presente nos processos que levam à produção da memória, visto que a construção de um 

Estado burocrático na atualidade representa a perda do espaço público – lugar 

privilegiado da política -, dada a imposição de sistemas sociais com um “pensamento 

único”, sem espaço para as diferenças, que são anuladas em prol de um bem coletivo 

maior. 
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 É também o que discute Pierre Bourdieu (1989), quando na constante luta das 

classes e frações de classe para imposição de suas categorias de percepção, visão e 

construção da realidade social, no espaço social, a partir do capital simbólico e seu 

poder. O sistema simbólico de representação como estruturas estruturantes e 

estruturadas, ao mesmo tempo em que organiza as práticas e percepções das práticas, é 

também produto da incorporação da divisão de classes sociais e sua consequente 

imposição sobre dominantes e dominados. 

 Para Arendt, a memória deve assumir uma ação proativa, pois significa “o 

anteparo, o resguardo de todos os homens contra qualquer forma de submissão a 

governo, Estado ou nação” (BARRENECHEA; DIAS, 2013: 308). Há um jogo 

constante de forças e uma necessidade de se criar permanentemente novos significados 

e valores para uma vida livre e ativa e o homem só sairá vencedor quando se libertar dos 

grilhões da cultura dominante.  

 

A memória tem agido de forma coercitiva para gerar indivíduos obedientes e 

solícitos, portanto, convencidos de que não há outro caminho a não ser acatar 

as normas e interdições sociais. Certos disso, ele se sentem tão fragilizados, 

pequenos e fracos que se tornam presas fáceis para a manutenção de uma 

política que não deseja mudança, mas a conservação do poder. (idem: 311) 

 

 No campo da política, para Arendt, o uso de imagens e narrativas se mostra uma 

ferramenta eficaz na construção e manutenção do poder, sendo capaz de manipular e 

limitar a memória, utilizando-se das próprias tecnologias de comunicação (idem). 

 No que diz respeito à identidade e memória dos grupos subalternos, no nosso 

caso, os favelados, esta manipulação e limitação da memória está presente mesmo antes 

do processo de pacificação das favelas. Antes da implementação das UPPs, com todo o 

seu aparato de guerra, a população das favelas cariocas era segregada e marginalizada, 

não sendo considerada parte da cidade e socialização. Havia um imaginário de exclusão, 

bem como de domesticação daquele povo tido como inferior. Não havia, portanto, uma 

representação positiva de si mesmos, nem ao menos de algum sentido de vida para além 

de seus barracos e vielas, pois lhe fora roubado o poder de voz diante da forte presença 

de uma memória da violência, que, empregada como um instrumental social de 

fortalecimento das instituições políticas, acabava por leva-los a um esquecimento de 

suas forças sociais, inibindo sua ação política enquanto indivíduo e enquanto classe 

(idem). 



 

13 
 

 Diante do processo de pacificação recente, a construção da memória de seu povo 

foi ainda mais perdida. Passaram de um estatuto de “anônimos” e “à margem” para o de 

“cidadãos”, sem que tivessem participado de fato da construção daquela sociedade em 

que agora estariam inseridos. O processo de pacificação deixou ao esquecimento a 

origem do povo negro e favelado em detrimento da uniformização e padronização de 

um povo dito civilizado. A tendência é que se criem cada vez mais sujeitos particulares 

e dominados a partir de uma mesma visão de mundo: a da classe dominante. 

 A mimésis, por exemplo, está cada vez mais presente na educação escolar, a 

partir da produção de um modelo de comportamento adequado que mantém esta 

dominação social. Com a sua ajuda, as crianças e jovens imitam os paradigmas, tratando 

de assemelharem-se (MARTINS; MORAIS, 2005). A finalidade, de fato, destes 

processos é gerar a produção do semelhante a partir de seu poder e violência simbólicos; 

são mantidas e garantidas, portanto, as relações de dominação por meio de processos 

culturais imitativos. 

  

Escola e Currículo: narrativas e “territórios contestados” 

 

 Como já discutido por Bourdieu (1998) e seus estudos sobre a educação, a 

escola é, historicamente, uma instituição de reprodução da dominação de classes na 

sociedade, visto que as próprias desigualdades escolares escondem fundamentais 

relações entre cultura e poder. Nas últimas décadas, porém, a escola ganhou um 

instrumento ainda mais poderoso: o Currículo. De acordo com Tomas Tadeu da Silva 

(1995) em seus trabalhos sobre a Teoria do Currículo, o Currículo, como narrativa 

escolar, não é um instrumento nem um pouco neutro: demarca e exclui grupos e 

representações, visto que é produção da classe dominante no processo de coerção e 

disciplinamento. 

Como função principal, o Currículo escolhe e limita as narrativas convenientes à 

sua política, atribuindo experiências e representações que não são próprias, 

originalmente, ao grupo, mas sim construídas a partir da sua visão de dominante. Não 

há um processo participativo de classes na produção destes Currículos e estas narrativas 

reproduzem, por todos os cantos, histórias que não fazem sentido àqueles que as 

viveram. É o caso, por exemplo, das narrativas sobre a cultura africana e indígena no 

Brasil, que, através de anos de luta só receberam lugar nos Currículos Mínimos 
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Nacionais pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996
19

 e suas atualizações recentes 

10.639/2003
20

 e 11.645/2008
21

 e, mesmo assim, ainda não é garantida efetividade em 

sua implementação, visto que carregam, na maioria das vezes, o olhar do branco sobre o 

negro e índio, não a produção de sua própria história. 

 Segundo Bourdieu (1998), a cultura é central no processo de dominação. É a 

imposição da cultura como sendo “a cultura” – no que concerne todas as categorias de 

percepção do mundo social partilhadas a partir de uma dominação simbólica
22

 – que faz 

com que as classes dominadas atribuam sua situação subalterna a uma suposta 

deficiência cultural, e não à imposição pura e simples. O sistema de ensino, pois, 

desempenha papel de realce na reprodução dessa relação de dominação. Nesta relação, 

há um nexo entre saber e poder, com o poder, neste caso, distorcendo a distribuição do 

conhecimento.   

 A Teoria do Currículo consiste em formular maneiras de melhor organizar 

experiências de conhecimento dirigidas à produção de formas particulares de 

subjetividade: o sujeito conformista, mais especificamente, essencializado das 

pedagogias tradicionais – a produção de uma subjetividade determinada. O sujeito 

conformista, pois, é isento de qualquer crítica ou subjetividade pessoal; é um sujeito 

moldado aos aspectos, conteúdos e interesses do governo e sua composição.  

 

A Teoria do Currículo, juntamente com a Psicologia Educacional, a 

Psicologia do Desenvolvimento, a Orientação Educacional e agora, mais 

recentemente, a Psicopedagogia – mas também a Filosofia e a Sociologia da 

Educação – é um dos componentes centrais da “ciência educacional” voltada 

para o conhecimento da criança e do adolescente, com a finalidade de melhor 

administrá-los. Conhecer para governar. (SILVA, 1995: 161) 

 

 O Currículo, portanto, aqui deve ser tomado como produção, além de suas listas 

de conteúdos e livros didáticos, e pela sua ideologia e narrativa dominante. O Currículo 

                                                           
19

 Cf. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Último acesso: 

30/06/2015. 
20

 Cf. LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Último acesso: 30/06/2015, 
21

 Cf. LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11645.htm. Último acesso: 30/06/2015. 
22

 Para Bourdieu, o Estado, a escola, a Igreja e a família, por exemplo, são instituições que contribuem 

para a reprodução das dominações, a partir do partilhamento de suas visões e divisões de mundo através 

das estruturas objetivas e cognitivas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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é produzido pelas relações sociais, mesmo que relações sociais de poder, e é 

fundamentalmente produtor e reprodutor. Este é o seu caráter histórico e político: o 

Currículo pode ser utilizado por época e situação, como vemos as diferentes pedagogias, 

mas neste processo de produção, estão envolvidas necessariamente relações desiguais 

de poder entre grupos sociais. Suas narrativas ditam e trazem embutidas noções e 

representações dos diferentes grupos sociais a partir de suas estratégias de governo e de 

controle.  

 Como qualquer outra prática social, o currículo tem que ser visto em suas ações 

e em seus efeitos. Ele constrói sujeitos particulares, específicos, porém, determinados, a 

partir de uma moldagem específica a fins específicos. O conhecimento é passado para a 

formação destes sujeitos, não sendo considerado o seu capital cultural, social ou então o 

seu contexto, não sendo, tampouco, uma operação destinada à reflexão humana de sua 

linguagem, memória e cultura. Em vez disso, em seu discurso, o currículo corporifica 

narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, nos constituindo como sujeitos 

particulares do sistema posicionados no interior das divisões sociais.  

O discurso do currículo, pois, autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, 

inclui ou exclui, e nesse processo são produzidas as identidades sociais e posicionadas 

ao longo dos múltiplos eixos de autoridade, legitimidade, divisão e representação. Há 

relações de poder envolvidas na criação e manutenção de identidades sociais como, por 

exemplo, quais grupos têm o poder de representar e quais grupos sociais podem ser 

apenas representados, como essas representações fixam as posições desses grupos em 

subalternas ou dominantes, e como o “outro” é fabricado através do processo de 

representação. Este é o seu caráter regulador da conduta humana para controle e 

governo dos indivíduos. E são estas linguagens e posições que precisam ser contestadas 

nas escolas em geral bem como, principalmente, nas escolas que atendem a grupos 

marginalizados e dominados historicamente, como os favelados. 

 

A construção da memória nas favelas cariocas 

  

 Para além das escolas, o Programa Territórios da Paz
23

, criado em novembro de 

2010 pelo governo do Estado do Rio de Janeiro no âmbito da Secretaria de Assistência 

                                                           
23

 Cf. O papel e efetividade do Programa Territórios da Paz em projeto apresentado no VI Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais 2013: POLYCARPO, Clara; ARAÚJO, Isadora. UPP Social e Territórios 
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Social e Direitos Humanos (SEASDH) e da Superintendência de Territórios (SuTer), 

busca promover o contato e a articulação entre os atores locais e as instituições, com o 

intuito de contribuir com o atendimento das demandas sociais na atuação como 

interlocutor do Estado junto às favelas. A questão da história, da memória social e do 

significado mais amplo do território são umas das demandas observadas nestas favelas 

em que o programa está sendo gerido. Em 2013, portanto, foi possível pôr em prática 

um de seus projetos sociais, mesmo que superficialmente, como início desta discussão: 

a construção de um Plano de Histórias e Memórias das Favelas (2013) para preservação 

da cultura e memória dos morros cariocas. 

 Com a percepção de tais demandas, as equipes do Territórios da Paz, a partir da 

primeira metade de 2012, realizaram uma série de encontros tendo em vista a criação de 

uma estratégia conjunta para fomentar um projeto de preservação da história e da 

memória das favelas. Estes encontros e estratégias foram mobilizados nas favelas do 

Batan, Complexo do Andaraí e Grajaú, Complexo do São Carlos e Santa Teresa, 

Complexo do Turano, Ladeira dos Tabajaras e Morro dos Cabritos, Morro da Formiga, 

Morro do Vidigal e Chácara do Céu, Morros da Babilônia e Chapéu Mangueira, 

Rocinha e Santa Marta
24

, reunindo gestores, moradores, lideranças locais e 

pesquisadores e buscando apresentar a forma pela qual cada favela julgava ser o ideal 

para preservar a sua história e memória social. Desta forma, foi apresentado o projeto 

Memória e Histórias das Favelas, que atualmente está em sua versão final, o Plano de 

Histórias e Memórias das Favelas (2013). 

 Este Plano traz um breve histórico de cada uma destas favelas que o ajudaram a 

construir, as suas memórias e as memórias da construção do próprio plano, bem como 

temas como o direito à memória, diretrizes para sua preservação e os horizontes das 

favelas em questão. Desta forma então reconhecida – mesmo que ainda muito escassa –, 

o Plano marca em publicação a necessidade urgente de sua prática. No que cabe a esta 

análise, tomo como objeto as memórias da construção do Plano pela localidade do Santa 

Marta
25

, visto que corresponde a uma daquelas observadas pela pesquisa da FGV 

                                                                                                                                                                          
da Paz: um estudo sobre as polícias públicas sociais nas favelas do Rio de Janeiro e a sua estruturação em 

redes. VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais 2013. 
24

 É importante ressaltar que todas as favelas em que o projeto de Memória e Histórias das Favelas foi 

realizado estão em processo de pacificação pelas UPPs: Santa Marta, Morros da Babilônia e Chapéu 

Mangueira, Tabajaras e Cabritos, Rocinha e Vidigal (Zona Sul); Morro da Formiga, Andaraí e Turano 

(Zona Norte); Batan (Zona Oeste); São Carlos (Centro). 
25

 A escolha desta única localidade dentre tantas perpassou situações tanto de mobilidade de pesquisa 

como de burocracia institucional: como os nossos dados primários referem-se a escolas públicas 

municipais – sendo também a primeira base de inserção escolar dos moradores – tivemos problemas com 
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Projetos (2012) – quanto ao índice de matrículas e qualificação dos professores nas 

escolas básicas das favelas e de seu entorno –, bem como, historicamente, foi a primeira 

favela a receber a Unidade de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, participando deste 

processo de pacificação há sete anos. Nesta perspectiva, podemos observar a forte 

demanda sob a necessidade da construção de uma verdadeira memória das favelas 

cariocas, e criar discussões e projetos para que o desenvolvimento do processo de 

trabalho que acredito conjunto, escola e memória, caminhe de forma a garantir maior 

significado e representatividade à sua população. 

  

 Santa Marta 

 Primeira favela a ser pacificada no Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 2008. 

Em último levantamento da FGV Projetos (2012), a única escola de seu entorno a ser 

considerada, a Escola Municipal México, apresentou queda de 21,4% no número de 

matrículas entre os anos de 2007 e 2010, período de sua pacificação, com um número 

médio de 319 alunos matriculados. Em contrapartida, subiu de 0 para 20 o número de 

professores com formação universitária, em um corpo docente em alta, com 32 

professores. Os motivos para tais resultados podem ser vários – como os já 

questionados na introdução –, mas o que aqui se faz importante é analisar, de acordo 

com esta atual estrutura e conjuntura, como pode ser desenvolvida na favela, incluindo, 

é claro, na escola, a preservação da história e memória de seus estudantes/moradores. 

 De acordo com o Plano de Histórias e Memórias das Favelas (2013), o processo 

de remoção no ponto mais alto e antigo do morro, o Pico, e o trabalho de turismo de 

base comunitária, que vem sendo desenvolvido intensamente, foram as principais 

frentes sobre o tema da memória da favela Santa Marta. Sendo assim – e sendo uma das 

favelas mais articuladas quanto a grupos sociais e mobilização –, a ratificação do 

coletivo para pôr em prática tais demandas vem sendo essencial, até mesmo porque, por 

ser considerada a “favela modelo”, o povo de Santa Marta corre o risco de perder a sua 

identidade, tanto pela crescente migração e turismo, como também pelo status e estigma 

de ter sido a primeira favela a ser pacificada no Rio de Janeiro. 

 Acredito que, além destas demandas sociais, e até mesmo para atendê-las, é 

necessário que mais espaços de socialização e questionamento sejam criados, onde o 

                                                                                                                                                                          
relação à solicitação de pesquisa à Controladoria Regional de Educação (CRE) da cidade do Rio de 

Janeiro. Mais adiante, durante a apresentação da metodologia de trabalho, estes problemas serão melhor 

discutidos. 
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maior de seus exemplos é a escola que, como podemos observar por esta pesquisa, é 

muito escassa em atendimento à população. 

 Fica claro, porém, que, apenas com estas breves considerações, dados e 

estatísticas sobre a favela em análise, não é possível avaliar de fato a questão da 

memória e sua (re)produção na escola que atende ao Santa Marta, em um panorama de 

implantação e atuação das UPPs, pois esta não foi uma preocupação para nenhuma das 

pesquisas já realizadas sobre a educação nas favelas pacificadas. Este Plano – e este 

artigo –, ressalto, fazem parte de uma construção que precisa, em atraso, ser posta em 

prática. E, portanto, é possível trabalhar tais demandas de memória social nas escolas do 

entorno das favelas? 

  

A realidade e a prática das escolas que atendem às favelas do Rio de Janeiro: uma 

breve pesquisa na Escola México e na Escola Joaquim Nabuco 

 

 Para buscar atender alguns desses questionamentos, bem como analisar o 

processo de construção de memórias do povo das favelas a partir do principal espaço de 

socialização e formação de cidadania da nossa sociedade contemporânea, pretendi 

inserir-me em uma das escolas que participam de minha base de dados bem como 

atendem à minha localidade de interesse, escolhendo, portanto, a Escola Municipal 

México, na Rua da Matriz, em Botafogo, principal rua de acesso à favela do Santa 

Marta, responsável  pelo Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação para 

Jovens e Adultos. 

 Neste primeiro recorte e direcionamento de pesquisa, alguns obstáculos da 

inserção e do campo trouxeram tensão na realização do trabalho. Como exigido pela 

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, qualquer pesquisa, acadêmica ou não, realizada 

em ambiente institucional escolar, deve ser reconhecida e aceita pelo Comitê de 

Pesquisa. Recorrendo, portanto, à Corregedoria Regional de Educação II (CRE II) da 

cidade do Rio de Janeiro para solicitar esta autorização de pesquisa de observação 

participante, aplicação de questionários e entrevistas na escola em questão, alguns 

obstáculos interviram em meu caminho, sendo necessário mudança em minha 

metodologia. 

 Em meu cronograma de pesquisa, dados os seus cinco meses para realização, o 

meu processo de definição do objeto e fundamentação teórica sobre o tema foi realizado 
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nos primeiros dois meses
26

, enquanto que, a minha inserção no campo de pesquisa seria 

garantida nos próximos dois, para a análise dos resultados e conclusão do trabalho ser 

atendida no último mês. Porém, quando neste período de inserção no campo de 

pesquisa, ao recorrer à Corregedoria, os prazos dados para autorização 

impossibilitaram-me atender ao cronograma proposto, visto que apenas o parecer do 

Comitê de Ética e Pesquisa de minha Universidade levaria meses para ser apresentado. 

Devido a estes percalços, portanto, e com pleno apoio do meu orientador, a minha 

análise quantitativa e qualitativa mudou essencialmente de método. Sendo 

impossibilitada minha inserção formal (e legalmente aceita) na escola para aplicação de 

questionários e realização de entrevistas, a apreensão de meus dados teve de ser 

realizada de maneira informal, utilizando-me do espaço público da rua para observação 

e pesquisa. 

 Em meu primeiro dia de campo, ao observar a Rua da Matriz onde está situada a 

Escola Municipal México, cortada pelas duas principais ruas de acesso ao bairro de 

Botafogo, a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria, pude notar, ademais, ser 

uma rua de prédios residenciais, com um posto de gasolina na entrada, uma banca de 

jornais, pet shops, farmácia e um pequeno bar/restaurante, além de duas escolas 

particulares – estando uma em ampliação –, sendo o espaço da minha escola de 

interesse bem demarcado, onde, de um lado, está a subida para o morro Santa Marta e, 

de outro, uma igreja católica. 

 Neste primeiro momento, enquanto esperava pela saída dos alunos do turno da 

manhã para começar a aplicação de meus questionários fechados, já pelo prisma de meu 

objetivo, duas policiais fardadas, com sua viatura de polícia estacionada, aguardavam na 

porta da escola, juntamente com os responsáveis dos alunos. Com o cuidado de não 

sofrer repressão, me posicionei um pouco mais adiante para a abordagem. A partir 

desde primeiro momento, pude perceber que toda a tensão que se instalava na realização 

de minha pesquisa me dava ainda mais motivação, pois esta informalidade me tornava 

também próprio objeto de minha pesquisa, participando ativamente do campo e de sua 

construção. 

 Ao iniciar a aplicação dos questionários – com apoio de uma dupla –, não 

encontrei muita resistência dos alunos que por ali passavam, mesmo que o critério para 

abordagem fosse apenas o uniforme padrão de escola pública da cidade. No entanto, 

                                                           
26

 Neste período, bem como pelas orientações anteriores, agradeço à Prof.ª Tania de Vasconcellos pela 

recomendação de grande parte de minha bibliografia e apoio constante para realização deste trabalho. 
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pela própria fragilidade do critério de abordagem e pela localização estratégica daquela 

rua, a maioria dos alunos uniformizados que por ali passavam estavam vindo da Escola 

Municipal Joaquim Nabuco, a três quadras dali. 

  No segundo dia de campo, portanto, a partir de pequenas conversas com os 

alunos no momento da aplicação, pude perceber que a Escola Municipal México atende 

apenas às turmas de Ensino Fundamental I, ou seja, alunos entre 6 e 10 anos, em média, 

quando estes, mesmo que já atores e agentes de seu caminho, seriam uma pequena 

amostragem para o que esperava abarcar na pesquisa. Mesmo que a Escola Municipal 

México seja principal nesta minha análise das consequências pedagógicas da 

pacificação no Rio de Janeiro, em especial, na favela Santa Marta, para abordagem de 

meu objeto de pesquisa, tal amostra não seria suficiente. Sendo assim, em mais um 

momento sensível na pesquisa, abri um pouco mais o meu campo e escolhi abranger 

também a Escola Municipal Joaquim Nabuco nesta minha observação e análise.  

 Apesar da Escola Municipal Joaquim Nabuco não estar em minha base de dados 

nem participar, historicamente, como referência em educação para a favela Santa Marta, 

é uma escola também próxima à favela, no bairro de Botafogo, na Rua Mariana, entre as 

ruas Voluntários da Pátria e Mena Barreto. Uma rua um pouco mais movimentada, mas 

que mantém o mesmo padrão do bairro: prédios residenciais de classe média, algumas 

pequenas lojas de presentes e materiais e um banco na esquina deste quarteirão. 

 Esta escola, também da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, atende, portanto, 

ao Ensino Fundamental II e à Educação de Jovens e Adultos – Supletivo. Em meio aos 

questionários, pude também perceber que é uma escola de referência para a 

Corregedoria Regional de Educação II (CRE II) do município, o que será possível 

observar adiante na apresentação e análise dos dados. 

 Assim sendo, a pesquisa dividiu-se em dois momentos de observação e coleta de 

dados, sendo o Momento I, nas proximidades da Escola Municipal México, e o 

Momento II, nas proximidades da Escola Municipal Joaquim Nabuco. O próximo passo 

deste trabalho se propõe a analisar os dois campos separadamente, apresentando 

amostras dos resultados dos questionários de cada um em tabelas e comentários para 

então, posteriormente, analisar o campo como um todo e buscar responder, através dos 

resultados, aos questionamentos iniciais: há permanência e qualidade nesta educação? É 

uma educação voltada às representações, experiências e necessidades daquele grupo de 

pessoas? Principalmente, a educação escolar atende ao grupo e respeita a memória do 

povo das favelas? 
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 Os questionários fechados continham dez (10) perguntas direcionadas, cada uma 

com quatro (4) possíveis respostas objetivas, que abrangiam três (3) temas de interesse, 

a saber: “sobre o aluno”, “sobre a relação do aluno com a escola”, “sobre o bairro ao seu 

redor”. Foram realizados trinta e cinco (35) questionários fechados durante quatro (4) 

dias de inserção no campo, atendendo a alunos de 8 a 16 anos de idade. 

 

 Momento I: A Escola Municipal México 

 

A Escola Municipal México atende a um número médio de 319 alunos por ano, 

segundo Relatório da FGV Projetos (2012), sendo responsável pelo Ensino 

Fundamental I, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Localizada 

na Rua da Matriz, nº 67, em Botafogo, está em área de intensa circulação e 

sociabilidade de jovens estudantes, bem como em uma das principais ruas de acesso à 

favela Santa Marta. 

 Durante os dois dias de inserção neste primeiro momento de campo, em 

intervalo de uma semana para cada, pude realizar o total de doze (12) aplicações de 

questionários aos alunos
27

. Adiante, apresento as análises e resultados de cada aspecto 

observado: 

 

Tabela 1 – Faixa etária  

Faixa etária: De 6 a 10 anos De 10 a 14 anos De 14 a 18 anos Mais de 18 anos 

Total: 12 5  4  3  0 

 

 Foi observado que a maioria dos alunos entrevistados, 42%
28

, representa a faixa 

etária entre 6 a 10 anos de idade. Em seguida, 33% estão entre os 10 e 14 anos. A partir 

disso, pode-se perceber empiricamente que a escola atende majoritariamente à educação 

básica, que corresponde ao Ensino Fundamental I, e que, de fato, é sua exclusividade. 

                                                           
27

 Como já comentado anteriormente, pela fragilidade no padrão de abordagem da metodologia de 

trabalho, muitos estudantes que passavam pelo caminho eram de outras escolas. 
28

 Os dados quantitativos desta pesquisa serão preferencialmente arredondados. Por estarmos lidando com 

uma pequena amostragem de sujeitos, e, portanto, pela análise geral dos resultados, a pesquisa 

desenvolve-se de forma mais qualitativa que quantitativa, não interferindo substancialmente na análise 

qualquer aproximação numérica.  
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Mesmo neste padrão, 25% estão na faixa de 14 a 18 anos, podendo representar os 

repetentes ou de entrada tardia
29

. 

 

Tabela 2 – Anos de estudo na escola  

Anos de 

estudo na 

escola: 

1 ano ou 

menos 

De 2 a 5 anos De 5 a 10 

anos 

Sempre 

estudei aqui 

Não soube 

responder 

 Total: 12 6 4  0 0 2  

 

 A partir desta observação, pode-se constatar que 50% dos entrevistados está na 

escola há um ano ou menos, o que pode representar ainda uma fragilidade de identidade, 

representação e pertencimento à escola. Destes entrevistados, 33% disseram estar de 2 a 

5 anos nesta mesma escola, tendo mais afinidade e relação com o próprio ambiente e 

sua sociabilidade. Outros 17% não souberam responder há quanto tempo estudam na 

Escola México. 

 

Tabela 3 – Local de residência 

Local de 

residência: 

Botafogo Laranjeiras Santa Marta Outros 

Total: 12 0 0 6  6 

  

 Dentre os alunos entrevistados, 50% são moradores da favela Santa Marta, 

localizada logo ao final da própria Rua da Matriz. Dos outros 50%, também disseram 

morar em uma outra favela, a Rocinha, 33% dos entrevistados. 

 Estes dados são muito importantes para a atual pesquisa, pois nos apresentam 

que grande parte dos alunos atendidos pela Escola México são moradores de favelas. 

Assim sendo, o nosso objeto se comprova cada vez mais rico em importância e 

necessidade, pois trata-se de analisar (e propor) o trabalho pedagógico que de fato 

respeite e represente esta parcela da população, em espaço de construção e reprodução 

de sua memória social de favelado – principalmente no atual período de pacificação. 

 

Tabela 4 – Motivo para estudar na escola 

                                                           
29

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) não pôde ser abarcada nesta pesquisa, visto ter aulas apenas à 

noite e, por não utilizar-se de uniforme, ser difícil a sua abordagem informal. 
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Escolha da 

escola: 

Família 

estuda/estudou 

A mais 

próxima de 

onde mora 

Bons 

professores/boa 

escola 

Amigos 

estudam 

Outros 

Total: 12 1  5  4  1  1  

 

Neste aspecto, 8% dos entrevistados disseram que foram estudar na Escola 

México porque algum familiar estuda e/ou já estudou. Este dado é interessante visto que 

o sentido e o papel da escola na sociabilidade da população é importante na medida em 

que aqueles sujeitos já têm o lugar da escola como referencial de sua história e 

memória
30

. 

Acompanhando a média de alunos moradores da favela do Santa Marta, 42% 

disseram ter escolhido aquela escola por ser, de fato, a mais próxima de sua casa. Outros 

33% dos entrevistados disseram que a qualidade da escola e dos professores foi critério 

para escolha, e outros 8% disseram ter ido para a Escola México porque amigos ali 

estudam.
31

 

Mesmo que não programado dentro das opções dos questionários fechados, a 

situação da transferência, realizada pela Corregedoria Regional de Educação II (CRE 

II), esteve presente em muitas de nossas respostas, apresentando, neste caso, 8% das 

situações dos entrevistados, o que os coloca na escola não por escolha, mas por uma 

determinação visto à disponibilidade de vaga. 

 

Tabela 5 – Participação em atividades extracurriculares, como projetos, palestras e feiras 

Participação em 

atividades 

extracurriculares: 

Muita 

frequência 

Pouca 

frequência 

Não participo Não são feitas 

atividades 

Total: 12 7  4  0 1  

 

                                                           
30

 Um intelectual, liderança e ex-presidente da Associação de Moradores do Santa Marta, Itamar Silva, 

inclusive, já relatou em uma de suas entrevistas que completou seus estudos na Escola México, na década 

de 1970 (SILVA, 2009). 
31

 O interessante neste aspecto é observar propriamente os discursos dos alunos de acordo com a 

identidade que foi construída com relação às escolas. É importante levar em consideração que as 

matrículas para a rede pública municipal da cidade são feitas, em sua primeira fase, através da internet no 

site da Secretaria de Educação, <www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br>. 

Cf.: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Guia de Matrícula 2015. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5046173/4129375/GUIA_matriculageral_201513.pdf. Último 

acesso: 01/07/2015. 

http://www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5046173/4129375/GUIA_matriculageral_201513.pdf
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 Para buscar um pouco mais do cotidiano escolar dos estudantes, procurei 

questionar sobre a realização de atividades extracurriculares, como projetos, palestras e 

feiras e, portanto, a própria participação e interesse de cada um deles. 58% disseram 

participar com frequência destas atividades que, logo, seriam também frequentemente 

realizadas. Outros 33% disseram que participam com pouca frequência, enquanto 8% 

dos entrevistados disseram que não são realizadas atividades deste perfil na Escola 

México. 

 Mesmo que, pela amostragem, a mudança de discurso não seja tão discrepante, é 

importante observar que um dos alunos entrevistados diz não ter conhecimento das 

atividades que outros 13 dizem acontecer. Este dado nos coloca em questionamento da 

própria frequência, realização e divulgação destas atividades, necessárias para melhor 

discussão e construção social no espaço escolar. 

 

Tabela 6 – Projetos, palestras e feiras que trazem como tema as favelas do Rio de Janeiro 

Atividades com 

o tema 

“favelas”: 

Sim, e 

participou 

Sim, mas não 

participou 

Não, mas 

gostaria 

Não 

Total: 12 6  1  2  3 

  

 Dos alunos entrevistados – e que confirmaram realização de atividades 

extracurriculares – 50% disseram que ao menos alguma destas já trouxe à discussão as 

favelas cariocas, tendo também participado deste evento. Outros 8% confirmaram a 

discussão sobre o tema, mas disseram não ter participado.  

 17%, porém, disseram que não há atividades que discutam sobre as favelas do 

Rio de Janeiro na Escola México, mas que gostariam que houvesse, enquanto 25% 

disseram que não há essa discussão na escola porque eles realmente não se importam 

em falar sobre favelas – dentre estes, inclusive, 8% disseram ter “vergonha” de morar na 

favela e não costumar compartilhar de sua história. 

Neste aspecto, novamente, observamos a diferença de discurso e opinião entre 

aqueles que confirmam a realização e discussão e, mais especificamente neste aspecto, 

entre aqueles que confirmam a sua necessidade – com orgulho – e os que se sentem 

incomodados por algum tipo de preconceito ou estigma. Esta relação também diz muito 

sobre a história, a memória e o pertencimento dos moradores das favelas, que, neste 
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caso, são em sua maioria da favela Santa Marta, e o que vem sendo discutido, 

construído e reproduzido a seu respeito no ambiente da escola. 

 

Tabela 7 – Utilização da experiência e cotidiano do aluno na sala de aula 

Contextualização 

da experiência 

na sala de aula: 

Sim Alguma vez Nenhuma vez Não há 

oportunidade 

Total: 12 6  4  2  0 

 

 Este aspecto buscou observar a participação dos alunos em compartilhamento de 

suas realidades e visões de mundo na sala de aula, onde essa sua experiência seria 

respeitada e contextualizada. 50% dos entrevistados disseram que sim, costumam 

compartilhar suas experiências na sala de aula frequentemente, enquanto 33% disseram 

que ao menos uma vez a sua realidade foi ouvida e contextualizada pelo professor. 

 Outros 17%, porém, disseram que nunca tiveram ou perceberam este espaço e 

este tipo de contextualização da experiência dos alunos na sala de aula, nos mostrando, 

novamente, a diferença de discurso e opinião. 

 A contextualização não é importante apenas para a relação de ensino-

aprendizagem, deixando os conteúdos mais próximos do mundo da criança ou do 

jovem
32

, mas é uma forma de mostrar interesse e respeito à realidade e à bagagem 

daquele estudante, sendo considerado também como sujeito e cidadão. Para o povo das 

favelas, este reconhecimento é de extrema importância, pois a sua realidade não é 

aquela ilustrada nos livros de História construída pela classe dominante. Esta 

aproximação de mundos e compartilhamento de linguagens é essencial para a afirmação 

da história, da memória e do pertencimento deste povo, trazendo, também, maior 

sentimento de reconhecimento deste próprio aluno à escola. 

 

Tabela 8 – Atos de violência e/ou preconceito presenciados na escola 

Atos de 

violência ou 

preconceito: 

Sim, já 

presenciei 

Sim, já sofri Sim, eu mesmo 

já fui violento 

Não 

Total: 12 7  3  0 2  

                                                           
32

 Cf. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica, primeiras aproximações. Campinas: Autores 

Associados, 2000. 
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 Buscando avaliar os índices de violência escolar, bem como de reprodução de 

preconceitos (como até mesmo o bullying), 58% dos entrevistados disseram já ter, de 

fato, presenciado algum ato violento e/ou preconceituoso dentro da escola. Dos 

entrevistados, 25%, inclusive, disseram já ter sido vítimas destes atos. Por outro lado, 

17% dos estudantes disseram nunca ter presenciado estes tipos de atos.  

 A violência, em todas as suas formas
33

, está presente em grande parte das 

escolas públicas e até mesmo particulares da cidade do Rio de Janeiro
34

. Mas vale 

lembrar que este não é um aspecto específico das escolas. Uma das demandas mais 

latentes da sociedade carioca atual (com a sua cultura da paz) e, principalmente, das 

autoridades do poder público é com o controle da violência urbana e retorno à sensação 

de segurança da vida cotidiana rotineira (MACHADO, 2004) – que se institucionaliza, 

por exemplo, em política pública de pacificação. 

Muitas das crianças que estudam na Escola México, moradoras majoritárias de 

favelas, já possuem o que Luiz Antônio Machado chama de sociabilidade violenta 

(idem). Este estigma imposto pela sociedade não leva em conta, porém, todas as 

violências já sofridas por esta parcela da população excluída através da carência, 

abandono e desprezo de seus direitos fundamentais. Desta forma, avaliar os índices de 

violência parte também por classificar as suas diferentes formas e compreender as suas 

razões estruturantes.  

Este próprio estigma e a expectativa já posta sobre ele, reproduz ainda mais as 

suas faltas e o preconceito que impede o verdadeiro reconhecimento identitário desta 

população. 

 

Tabela 9 – Propostas de alguma mudança/transformação na escola que estuda 

Mudanças para 

a escola: 

Espaços de lazer 

e infraestrutura 

Mais atividades 

de identificação 

Mais segurança 

e organização 

Gosto da escola 

como é 

Total: 12 6  1  0 5  

 

 Observando melhor a relação do aluno com a escola, 50% dos estudantes 

disseram que gostariam que a infraestrutura da escola fosse melhor atendida, 

                                                           
33

 Segundo Michel Misse, não existe a “‘violência’, mas violências, múltiplas, plurais, em diferentes 

graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades” (MISSE; 1999: 43) 
34

 Cf. O GLOBO. Escolas buscam formas de educar em meio a cotidiano de violência, 28/06/2015. 

[online]. Último acesso: 30/06/2015. 
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principalmente com mais espaços de lazer, mas também com reformas nas salas e 

banheiro. 8% dos alunos mostraram maior interesse em atividades que possibilitem 

melhor identificação e reconhecimento com a escola, bem como projetos, palestras e 

feiras que o representem. Outros 42%, porém, afirmaram gostar da escola do jeito que é. 

 Aqui observamos, mesmo que em menor expressividade, a demanda por um 

maior diálogo da escola com a realidade dos alunos, em respeito e contextualização de 

experiências. 

 

Tabela 10 – Sensação de segurança no percurso escola-casa 

Sensação de 

segurança no 

percurso: 

Sim (transporte 

público) 

Sim (a pé com 

amigos ou 

familiares) 

Sim (a pé 

sozinho) 

Não me sinto 

seguro 

Total: 12 5  4  2  1  

 

 Por estarmos trabalhando em um bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro 

e, principalmente, por estarmos preocupados com a lógica da necessidade de sensação 

de segurança solicitada pela Unidade de Polícia Pacificadora implementada na favela 

mais próxima ao bairro, é importante saber se esta sensação também está presente nos 

próprios moradores da favela e na sua relação com o bairro de Botafogo. 

 Dos entrevistados, 42% disseram se sentir seguros circulando pelo bairro e no 

trajeto para casa, quando estes fazem o percurso por meio do transporte público
35

. 

Outros 33% disseram também se sentir seguros no trajeto, realizado na companhia de 

amigos ou familiares, enquanto 17% dizem sentir segurança ao circularem sozinhos. Por 

outro lado, 8% disseram que não se sentem seguros neste percurso, o que implica em se 

questionar a efetividade desta segurança. 

 

 Momento II: A Escola Municipal Joaquim Nabuco 

 

A Escola Municipal Joaquim Nabuco, localizada na Rua Mariana, nº 148, no 

bairro de Botafogo, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Mena Barreto, oferece o 

                                                           
35

 Aqui estão contabilizados os moradores que moram na favela da Rocinha e outros que moram em 

outros bairros, como Engenho Novo e Rio Comprido. 
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Ensino Fundamental II e a Educação de Jovens e Adultos (Supletivo), atendendo a um 

número médio de 630 alunos por ano
36

. 

Este segundo momento de campo contou com mais dois dias de inserção, em 

intervalo de duas semanas para cada, sendo complementado pelos questionários 

respondidos nos dois anteriores dias, a partir da inserção na Rua da Matriz. Pude 

realizar dez (10) aplicações a estudantes da Escola Joaquim Nabuco enquanto na Rua da 

Matriz e mais trezes (13) enquanto na própria Rua Mariana, contabilizando o total de 

vinte e três (23) aplicações de questionários aos alunos. Adiante, apresento as análises e 

resultados de cada aspecto observado neste momento, em comparação com o momento 

anterior, trazendo conclusões sobre as observações: 

 

Tabela 11 – Faixa etária  

Faixa etária: De 6 a 10 anos De 10 a 14 anos De 14 a 18 anos Mais de 18 anos 

Total: 23 0  9  14  0 

 

Neste caso, foi observado que a maioria dos estudantes entrevistados, 60%, 

possui entre 14 e 18 anos de idade, enquanto 40% possuem entre 10 e 14 anos. Esses 

dados confirmam empiricamente o fato de que esta escola pública municipal é 

responsável pelo Ensino Fundamental II, que abrange estudantes de em média 10 a 15 

anos de idade. 

 

Tabela 12 – Anos de estudo na escola  

Anos de 

estudo na 

escola: 

1 ano ou 

menos 

De 2 a 5 anos De 5 a 10 

anos 

Sempre 

estudei aqui 

Não soube 

responder 

 Total: 23 3  19  0 1   0  

 

Dos estudantes entrevistados, 83% estudam nesta mesma escola de 2 a 5 anos, 

enquanto 4% sempre estudaram nela. Outros 13%, porém, disseram estudar na Escola 

Joaquim Nabuco há um ano ou menos.  

                                                           
36

 Informações retiradas da própria página da escola na internet com dados de 2006. A página contém 

Histórico e Projetos, por exemplo. Disponível em: https://escolajoaquimnabuco.wordpress.com/about/ . 

Último acesso: 28/06/2015. 

https://escolajoaquimnabuco.wordpress.com/about/
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Nesta amostragem temos uma grande maioria de alunos que fazem parte da 

escola há um tempo, compartilhando suas histórias e memórias com o ambiente escolar 

e, ao mesmo tempo, sentindo maior representação pelo próprio. 

 

Tabela 13 – Local de residência 

Local de 

residência: 

Botafogo Laranjeiras Santa Marta Outros 

Total: 23 2  0 13  8  

 

 Com relação ao local de residência, importante para a análise deste trabalho, 

57% disseram morar na favela Santa Marta, enquanto 9% moram no próprio bairro de 

Botafogo e 35% em outros bairros, como também a favela da Rocinha (22%) e a favela 

do Tabajara (4%). 

 Observamos que, por ser uma escola que atende alunos de faixa etária superior, 

com maior facilidade de locomoção, por exemplo, a abrangência de local de residência 

é maior. 

 

Tabela 14 – Motivo para estudar na escola 

Escolha da 

escola: 

Família 

estuda/estudou 

A mais 

próxima de 

onde mora 

Bons 

professores/boa 

escola 

Amigos 

estudam 

Outros 

Total: 23 1   6  2   1   13  

 

Dos alunos entrevistados, 26% disseram que foram estudar na escola pois é a 

mais próxima da sua casa, considerando desde os que moram em Botafogo quanto os 

que moram no Santa Marta e confessaram este motivo. Outros 9% disseram que 

escolheram a escola por sua qualidade; 4% disseram que foram por causa de amigos, e 

outros 4% porque algum familiar já estudou lá, trazendo recomendação e lembranças 

positivas. 

A maioria dos alunos, 52%, disseram ter ido estudar na Escola Joaquim Nabuco 

por transferência realizada pela Corregedoria Regional de Educação II (CRE II) – 4% 

disseram que foram para lá porque sua antiga escola particular fechou. Neste caso, é 

importante observar ainda mais este aspecto, visto que os alunos contam que foram 

transferidos para a Escola Joaquim Nabuco após terem concluído os anos do Ensino 
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Fundamental I na Escola México e não terem mais classes para prosseguir. Para este 

trabalho, analisar, portanto, o papel conjunto das duas escolas na formação dos alunos 

em questão é essencial, pois muitos carregam a sociabilidade da Escola México para a 

Escola Joaquim Nabuco. 

 

Tabela 15 – Participação em atividades extracurriculares, como projetos, palestras e feiras 

Participação em 

atividades 

extracurriculares: 

Muita 

frequência 

Pouca 

frequência 

Não tenho 

conhecimento 

Não são feitas 

atividades 

Total: 23  6   16  0 1  

 

 Neste aspecto, 26% afirmaram que são realizadas com frequência atividades 

extracurriculares, projetos, palestras e feiras, onde estes participam, enquanto 70% 

disseram que participam das atividades, porém estas são realizadas com pouca 

frequência. Outros 4% disseram que não são feitas atividades neste perfil. 

 A partir destes dados, observamos que a maioria dos alunos afirmam a 

realização de atividades extracurriculares, importantes no processo de ensino-

aprendizagem, bem como na formação cidadã, por terem a proposta de trazer novos 

temas para o ambiente escolar. 

 

Tabela 16 – Projetos, palestras e feiras que trazem como tema as favelas do Rio de Janeiro 

Atividades com 

o tema 

“favelas”: 

Sim, e 

participou 

Sim, mas não 

participou 

Não, mas 

gostaria 

Não 

Total: 23  6  2  12  3  

  

Das atividades extracurriculares, 26% disseram que participaram de algumas 

delas que traziam como tema as favelas do Rio de Janeiro, enquanto 9% disseram que já 

houve este tipo de atividade, mas não se interessaram em participar. 52% dos 

entrevistados, porém, disseram que não tiveram conhecimento deste tipo de atividade, 

mas que gostariam que fosse realizada, enquanto 13% confirmaram não ter havido, mas 

que também não se interessam sobre o tema. 
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Aqui observamos, mais uma vez, a diversidade de discursos e opiniões dos 

alunos, no que implica, de fato, o seu próprio interesse, mas também a efetiva 

preocupação e realização destes projetos na escola, bem como a sua divulgação. 

Um grande exemplo disto é que, dos estudantes que confirmaram e participaram 

da realização de atividades que debatem sobre as favelas do Rio e Janeiro, apenas uma 

nos contou sobre a existência do CEC (Conselho Escola-Comunidade) na Escola 

Joaquim Nabuco, do qual é representante. Disse-nos que o Conselho é um grupo de 

debate e discussão sobre as favelas com o intuito de, principalmente, trazer maior 

reconhecimento e participação dos próprios alunos moradores de favelas através da 

relação da escola com projetos de identificação, produzindo, por exemplo, estas 

palestras e feiras. 

Esta seria uma importante iniciativa da escola, que buscaria respeitar pela 

inclusão as diferentes realidades e experiências dos alunos ao incorporar e discutir a 

situação dos seus locais de residência e convívio à realidade escolar. Porém, pela 

ausência de outras falas sobre o CEC, é difícil avaliarmos o impacto da sua atuação na 

sociabilidade e representação destas crianças e adolescentes na escola. 

 

Tabela 17 – Utilização da experiência e cotidiano do aluno na sala de aula 

Contextualização 

da experiência 

na sala de aula: 

Sim Alguma vez Nenhuma vez Não há 

oportunidade 

Total: 23 12   5  6  0 

 

Com relação a uma didática que não só respeite, mas que tenha o aluno como 

sujeito, 52% disseram que os professores sempre buscam a participação dos alunos na 

sala de aula, contextualização suas experiências com os conteúdos propostos. 22% 

disseram que ao menos alguma vez participaram desta forma do ensino-aprendizagem, 

enquanto 26%, porém, disseram nunca ter visto essa troca acontecer. Estes dados são 

importantes para avaliarmos o papel do professor e do aluno na educação, confiando na 

sua construção conjunta. 

 

Tabela 18 – Atos de violência e/ou preconceito presenciados na escola 

Atos de Sim, já Sim, já sofri Sim, eu mesmo Não 
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violência ou 

preconceito: 

presenciei já fui violento 

Total: 23 12  4  0 7  

 

Na complementação de dados para avaliação do índice de violência escolar, um 

de nossos fatores, 52% dos alunos da Escola Joaquim Nabuco entrevistados disseram já 

ter presenciado algum ato de violência ou preconceito na escola; 17%, inclusive, já 

foram vítimas destes atos. Por outro lado, 31% dos entrevistados disseram nunca ter 

presenciado nenhuma violência ou preconceito no ambiente escolar. 

É importante atentar que a grande maioria dos alunos confirmaram que o 

ambiente escolar, em quaisquer aspectos, convive com a violência, sendo um fator 

preocupante para a eficácia do ensino e a própria relação de confiança e conforto do 

aluno com a escola – levando em consideração o que já se convive fora dela
37

. 

 

Tabela 19 – Propostas de alguma mudança/transformação na escola que estuda 

Mudanças para 

a escola: 

Espaços de lazer 

e infraestrutura 

Mais atividades 

de identificação 

Mais segurança 

e organização 

Gosto da escola 

como é 

Total: 23 10  5  0  8  

 

Na relação de satisfação dos alunos com a escola, 42% disseram que gostariam 

que houvesse melhora na infraestrutura do prédio, bem como existissem mais espaços 

de lazer; 22% disseram que gostariam de mais atividades de identificação, o que 

implicaria também em uma mudança e/ou melhoria na direção da escola. Outros 35% 

disseram que estão satisfeitos e que gostam da escola como ela é. 

Aqui, esta demanda por mais atividades de identificação e melhor relação com a 

direção da escola (22%), nos traz novamente ao questionamento da atuação do CEC já 

existente, bem como da construção da história e memória dos alunos a partir de suas 

próprias vozes. 

 

Tabela 20 – Sensação de segurança no percurso escola-casa 

                                                           
37

 No período deste campo, inclusive, pela primeira vez desde a implementação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs) na favela Santa Marta, em 2008, houve um conflito entre policiais e traficantes. Cf. 

O GLOBO. Morro Dona Marta tem primeiro tiroteio desde 2008: bandidos abriram fogo contra 

PMs, 28/05/2015. [online]. Último acesso em: 30/06/2015. 
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Sensação de 

segurança no 

percurso: 

Sim (transporte 

público) 

Sim (a pé com 

amigos ou 

familiares) 

Sim (a pé 

sozinho) 

Não me sinto 

seguro 

Total: 23 6  7  6  4  

 

A três quadras de distância da Escola Municipal México, a Escola Municipal 

Joaquim Nabuco e seus alunos compartilham, ainda assim, do convívio do bairro de 

Botafogo, sendo cortadas por uma rua em comum, a Rua Voluntários da Pátria. 

Desta forma, e contando também com a sensação de segurança que os estudantes 

têm até o caminho da sua casa, 26% disseram que se sentem seguros ao ir de transporte 

público; 31% disseram que têm segurança em ir com amigos e familiares ou até mesmo 

a pé (26%). Por outro lado, 17% confessaram não sentir segurança no percurso, ou por 

já terem ocorrido assaltos na própria Rua Mariana (9%) ou pela presença de mendigos e 

pedreiros. 

O interessante, neste aspecto, é que a falta de segurança é sentida no perímetro 

urbano do bairro de Botafogo, não nas favelas, o que vale para repensar o que deve ser 

efetivamente observado e controlado pela polícia da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Conclusões sobre o campo  

 

 Buscando responder às perguntas de nosso objeto
38

, torna-se necessário retomar 

a uma especificidade da pesquisa: pela sua informalidade, à amostragem cabe apenas 

discutir os padrões de cada uma destas escolas que atendem aos moradores das favelas, 

principalmente, da favela de nosso interesse, a Santa Marta, no que diz respeito a uma 

pedagogia e a uma didática que trabalhem em conjunto com estes alunos na construção 

e na reprodução de suas histórias e memórias. 

 Neste caso, podemos perceber empiricamente que ambas as escolas, a Escola 

Municipal México e a Escola Municipal Joaquim Nabuco, têm em seu corpo discente 

maioria de moradores de favelas, tanto da Santa Marta quanto da Rocinha, com uma 

relação com a escola de um a cinco anos em média. Dentre estes alunos, portanto, a 

grande maioria participa de atividades extracurriculares (94%), como palestras, projetos 
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 A saber: há permanência e qualidade nesta educação? É uma educação voltada às representações, 

experiências e necessidades daquele grupo de pessoas? Principalmente, a educação escolar atende ao 

grupo e respeita a memória do povo das favelas? 
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e feiras, porém, expressiva porcentagem (57%) afirma que, dentre estas atividades, não 

há discussão sobre as favelas cariocas, o que faz com que os alunos não sejam capazes 

de refletir sobre a sua realidade social, nem muito menos incorporá-la a um espaço de 

identidade e representação. 

De forma ainda mais preocupante, alguns destes alunos ainda confessam que 

também não sentem o interesse sobre este tema, tendo, inclusive, “vergonha” de serem 

identificados como favelados
39

. Neste aspecto, o estigma é sentido na escola sem ser 

descontruído nem trabalhado, o que faz com que os preconceitos e as discriminações 

sejam cada vez mais reproduzidos, no lugar onde a resistência e o orgulho da sua 

própria identidade teriam que ser construídos.  

 Mesmo que ainda sejam diversas as opiniões sobre a existência destas atividades 

extracurriculares, porém, a maioria (77%) dos alunos afirmou que, no que diz respeito 

ao professor na sala de aula, a sua experiência de vida e realidade social são sim 

contextualizadas com os conteúdos, principalmente das aulas de História e Geografia. 

Desta forma, podemos observar que há respeito na relação aluno-professor, sendo 

considerada a essencial participação do segundo sujeito no processo de ensino-

aprendizagem, como também uma oportunidade para relatar fatos do seu próprio 

convívio – mesmo que ainda não em forma de luta e emancipatória (re)construção. 

 No que diz respeito à violência, infelizmente, a escola reflete muito a realidade 

das violências sofridas por seus alunos: a maioria dos alunos (54%) afirmou já ter 

presenciado atos de violência e/ou preconceito na escola, enquanto expressiva 

quantidade (20%) confessou, inclusive, já ter sofrido esse tipo de violência. Pela falta de 

diálogo sobre estes temas, através de atividades extracurriculares, por exemplo, é difícil 

desconstruir uma realidade de preconceitos e medos, dividindo os espaços da escola 

com os espaços (difíceis) da “vida real”. 

 Quando se fala em segurança, porém, estes alunos vão contra os discursos já 

reproduzidos pela classe média, afirmando que, em sua grande maioria (86%), se 

sentem seguros no trajeto escola-casa, que conta com o percurso pelo bairro de 

Botafogo, na Zona Sul, e pelos bairros de periferia, tanto por transporte público quando 

a pé. A sensação de segurança destas crianças e adolescentes se difere do sentimento de 

uma classe média que demanda cada vez mais por controle e repressão pelo que 

propriamente se entende por violência, como brevemente apresentado por Misse (1999) 
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 Fala de um dos entrevistados da Escola México. 
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e discutido anteriormente, e, portanto, pelo que já é “natural” e partilhado por estas 

crianças em seu convívio social. 

 Não que esta naturalização tenha que ser simplesmente compreendida – porque 

nenhum tipo de violência deve ser aceito e todas as naturalizações devem ser 

contestadas –, mas a partir deste novo olhar sobre o problema é possível que realmente 

nos questionemos sobre o que é e para quem é esta violência e o que é e para quem é 

esta segurança demandada pela pacificação. 

 A partir desta breve pesquisa em duas escolas que atendem a moradores de 

favelas é possível acompanharmos o desenvolvimento da própria educação de rede 

pública municipal em conjunto com a (necessária) construção da história, memória e 

pertencimento de um povo marginalizado que, nos últimos anos, vêm observando seu 

papel e expectativa social sendo transformados para além de suas próprias vozes, ainda 

não plenamente atendidos e nem representados pela sociedade e suas autoridades. 

 Para empoderamento e emancipação deste povo, através da educação 

conscientizadora, construtivista e crítica de qualidade, tais discussões e construções de 

memória e identidade não devem estar presentes apenas em fóruns comunitários, 

envolvendo moradores antigos e militância, nem muito menos apenas no campo 

acadêmico, mas dentro da própria formação de seus moradores e futuros 

representantes a partir da sala de aula, pois é a partir desta identificação social que a 

luta pela favela e seus direitos é garantida, bem como é a partir desta identificação 

aluno-escola-comunidade que a educação é produtiva e satisfatória. 

Neste caso, acredito que a preservação e reprodução da memória local, 

especificamente, da memória das favelas pacificadas, depende do desenvolvimento de 

fatores como: 

a)  a formação de professores mediadores deste tipo de educação como prática 

social, sendo capazes de trabalhar de forma crítica e conscientizadora a partir 

da própria realidade e contexto local; 

b)  a transformação dos materiais didáticos para além da padronização 

curricular, atendendo às demandas específicas de cada grupo de alunos, tanto 

como escola, tanto como sala de aula
40

; 
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 O professor tem autonomia para produzir individualmente ou com a própria turma um material mais 

significativo para o aprendizado. Desde a década de 80, por exemplo, uma escola comunitária da 

Rocinha, em crítica à escola de educação formal, produziu, em parceria com a Unicef, dois livros com 

histórias das próprias crianças da favela, que podem ser vistos através do documentário “A Rocinha tem 

História”. 
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c) a participação de toda a favela, como família e como comunidade, nas 

decisões e atividades escolares, para que, assim, a escola represente aquele 

grupo e seus interesses, resultando na melhor identificação dos alunos com o 

ambiente escolar, bem como maior confiança dos moradores na escola que 

deve ser, portanto, parceira de sua luta; 

d) o acompanhamento das políticas públicas em respeito a cada realidade social 

– para além da presença de uma política de segurança –, em visibilidade do 

próprio papel e função da educação para sociedade como parceira nas 

políticas públicas sociais e conscientização. 

 

Considerações finais 

 

 Para analisar, finalmente, as consequências pedagógicas desta pacificação e 

cultura da paz nas favelas do Rio de Janeiro, e, portanto, contribuir para a efetiva 

preservação e reprodução de sua história e memória pelas vozes dos próprios 

moradores, como proposto neste artigo, é preciso que tomemos consciência que os 

planos de histórias e memórias das favelas, ou seja, a própria memória de seu povo, para 

ser reproduzida e preservada depende, primordialmente, da sua afirmação através de 

uma formação consciente e participativa. Para isso, é mais que essencial que a escola, 

como parceira nesta preservação, seja também construtiva, respeitando e se utilizando 

do contexto local de seus alunos e suas demandas, integrando a experiência de vida de 

cada um deles no processo, para dar possibilidade de atuação e transformação social 

daquela realidade. 

 Para tanto, considero Moreira e Candau (2003), visto que, falar de respeito ao 

contexto e experiência de vida de cada aluno (e professor) é fazer da escola um espaço 

do multiculturalismo.  A escola formal e suas práticas têm intensificado a cisão do 

mundo entre “nós” e “eles”, “incluídos” e “excluídos”, “civilizados” e “selvagens”, 

“brancos” e “negros”, utilizando e reproduzindo uma visão homogênea e padronizada 

da cultura e da sociedade. As sociedades contemporâneas, porém, são multiculturais e a 

escola em geral deve passar a ser concebida como um espaço de cruzamento, conflito e 

diálogo entre estas diferentes culturas. É necessário, portanto, uma nova prática e uma 

mediação reflexiva dessas interações no ambiente escolar, pois o papel da escola hoje e, 

principalmente, da escola pública, é reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais do 
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seu contexto e abrir espaços para a manifestação e valorização de suas diferenças na 

sociedade. 

 Mesmo que já existam propostas curriculares oficiais, a ausência de recursos e 

de apoio, a formação precária, as desfavoráveis condições de trabalho bem como os 

fundamentalismos presentes na sociedade constituem fortes obstáculos para que as 

preocupações com a cultura e com a pluralidade venham a se materializar no cotidiano 

escolar. É o que observamos quando na dificuldade de realização efetiva das leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 nas escolas: aquém da obrigatoriedade, o trabalho de 

contestação da padronização cultural e reprodução das culturas afro e indígena nas 

escolas é precária, pois até mesmo o professor possui fortes manifestações de racismo e 

discriminação. O papel do professor deve ser debater e desconstruir as manifestações 

culturais tanto hegemônicas como subalternizadas, integrando e transformando, em 

conjunto, também o próprio Currículo.  

 Infelizmente, porém, este ideal multiculturalista ainda não é respeitado nas 

escolas, principalmente estas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro que atendem 

às favelas pacificadas que aqui estamos a analisar, onde os problemas com a realidade 

social são ainda mais intensos. Os alunos destas escolas, em sua grande maioria negros, 

não se identificam com os seus discursos, e, em sua grande maioria pobres, não 

possuem o apoio escolar para sua formação, trazendo problemas da sua realidade para 

dentro do ambiente escolar. Enquanto isso, a preocupação principal do governo estadual 

e municipal nos dias atuais não é, definitivamente, com a cultura e contribuição da 

educação para a sociedade, mas, sim com a segurança como solução para a maioria de 

suas questões
41

.  

 Com isto, para além das Unidades de Polícia Pacificadora e toda a sua força 

repressiva policial nas favelas como um todo – o que já viemos a discutir neste artigo –, 

o governo do Estado do Rio de Janeiro coloca mais de 400 policiais militares armados 

em pelo menos noventa escolas do estado a partir de 2014, com a pretensão de estender 

a ação a toda a rede pública. Trata-se do Programa Estadual de Integração na Segurança 
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 O extremo desta postura é a recente tramitação no Congresso Nacional da redução da maioridade penal 

brasileira de 18 para 16 anos (PEC 171/93). Tratar as carências e violências institucionais estruturais da 

população inserida no que é considerado como “crime” a partir do sistema penal é cada vez mais dar as 

costas aos processos e preconceitos sociais da maioria desta população que, dentro da realidade brasileira, 

é cada vez mais vítima que ator.  

Cf. ONUBR. Em nota, UNICEF se posiciona contra a redução da maioridade penal, 19/03/2015. 

[online] Último acesso: 30/06/2015. 
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(Proeis)
42

, resultado de um convênio entre a Secretaria de Educação (Seeduc) e a 

Secretaria de Segurança (Seseg), que revoga a presença de policiais militares nas 

escolas públicas estaduais para “conter a violência” (RODRIGUES, 2014). Ademais, 

em 2015, através da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e da Prefeitura da cidade, um 

novo modelo de Unidade de Polícia Pacificadora foi desenvolvido. A partir desde ano, 

oficialmente, escolas serão escolhidas para receberem atuação policial no que diz 

respeito ao acompanhamento de presença de alunos, ou seja, participação efetiva em 

conselhos de classe e decisões educacionais, bem como em atividades que incentivem a 

disciplina, como o escoterismo, apelidado de “UPP Mirim”
43

. Educação e segurança em 

parceria ou militarização pura e simples do social (FLEURY, 2012)? 

 Com apenas esta nova legislação do Proeis já em prática, a escola, espaço social 

de construção e conscientização, bem como espaço de luta da sociedade, passa a ter, em 

seu interior, o ostensivo reforço policial que se materializava, anteriormente, para além 

de seus muros – que já muito altos, com grades e vigilância. Ou seja, a realidade da 

favela é agora reforçada no ambiente e cotidiano escolar, trazendo mais imposição e 

medo aos seus alunos, que, em sua grande maioria, têm na imagem de um policial a 

lembrança de seu pai morto, ou, no mais comum dos casos, a lembrança de uma “dura”. 

Estes policiais, formados para atuar contra o “inimigo” nas ruas e vielas, não receberam 

treinamento específico para lidar agora com crianças, em seu ambiente de socialização, 

e integram as escolas sem nem fazer parte da comunidade escolar. 

 

O governo trata a escola como se fosse um mero depósito de pessoas pobres, 

logo esses policiais sentem que têm a mesma autoridade com que sobem os 

morros e entram nas casas dessas pessoas. Tratam nossos alunos como 

marginais e nem preciso dizer como tratam educadores, afinal, isso ficou 

claro nas manifestações. (MARTINS apud RODRIGUES, 2014: 22). 

 

 Em uma crise educacional de décadas, bem como uma em uma “guerra” 

cotidiana nas favelas, as escolas se acuam ainda mais no processo de integração e 

construção dos sujeitos em sua história e se posicionam de forma a reforçar o estigma 

e a criminalização de seus próprios alunos, seja por cor, por classe social ou conduta. 

Além do caráter regulador do próprio Currículo – que deve também ser contestado –, 

as escolas são agora, em seu interior, vigiadas e manipuladas, legitimando e ampliando 
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 SEEDUC. Conheça o Proeis e saiba como os policiais militares podem atuar de forma preventiva 

nas escolas estaduais. Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-

id=941225 . Último acesso: 28/06/2015. 
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 O GLOBO (Extra). A nova UPP vai às aulas, 10/03/2015. [online]. Último acesso: 30/06/2015. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=941225
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=941225
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ainda mais um problema social. Ações contra a violência muito mais eficientes devem, 

se não começar, abarcar todo o interior da escola, não como mais um tipo de repressão 

ostensiva, é claro, mas a partir de campanhas educativas de conscientização de seus 

alunos e comunidade, de forma a discutir as causas dessa violência que atinge as 

escolas tanto públicas quanto privadas ao redor do mundo. 

 

Precisamos repensar o modelo de escola. Parte-se de uma ideia de que o 

estudante – no caso das escolas públicas: o pobre – já teria um tipo de 

potencial ‘inato’ para ser violento e agir como um bandido. Esse estigma é 

encarado como um destino para as crianças e jovens pobres, em sua maioria 

negra, não só pela sociedade, mas pelos próprios educadores que, 

infelizmente, deixam transparecer sua desesperança. Mas talvez seja o 

momento de questionarmos: que tipo de educação estamos oferecendo para 

essas crianças e jovens que, em algum momento, nos agridem e nos apontam 

uma arma? Será que a solução para a violência á mais violência? (NERY 

apud RODRIGUES, 2014: 23). 

 

 Hoje é ainda mais urgente, portanto, contestar estas posições políticas e as 

narrativas escolares, na retomada da construção da memória real da favela e de seus 

moradores. Os moradores das favelas devem ser integrados à sociedade – e à 

verdadeira cidadania – a partir de suas próprias vozes, de acordo com suas próprias 

demandas e com base em sua própria cultura, não através de uma política pública de 

segurança onde, formalmente, a favela passa a fazer parte da cidade, porém seus 

moradores ainda são marginalizados e vistos como um problema. 

  Na atual conjuntura da cidade do Rio de Janeiro, estes processos de 

formalização e “dominação” que ocupam as favelas pacificadas são marcadores que 

devem ser explorados para analisar o verdadeiro patrimônio das favelas produzido por 

elas mesmas em instrumentalização pedagógica dessas memórias no processo de 

construção integral da cidadania. A escola, como espaço de narrativa, deve repensar o 

seu papel na significação destas histórias e memórias e, portanto, deve-se apresentar 

como apoio e alternativa nesta construção de memória das favelas, bem como na 

construção de uma sociedade mais igualitária, justa e emancipada.  
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