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RESUMO

Esta pesquisa problematizou o Programa Escolas do Amanhã, implantado na

rede municipal do Rio de Janeiro desde 2009. As “Escolas do Amanhã”, em
geral, situam-se em “áreas de risco social” e estão articuladas às Unidades de

Polícia Pacificadora (UPP), programa de grande visibilidade na política de
segurança pública, introduzido no Rio de Janeiro em 2008. Objetivou-se dar voz

aos sujeitos dessas escolas a fim de recolher novos olhares com o fito de
compreender potencialidades, contradições e limites desta política

educacional. A pesquisa, pautada em uma abordagem qualitativa, analisou a

literatura acadêmica, o aparato legal e reportagens veiculadas pela mídia
sobre o Programa. No trabalho de campo, foram utilizados questionários e

entrevistas semiestruturadas com professores, oficineiros e equipe gestora de
duas escolas situadas no entorno de Vila Cruzeiro, bairro da Penha. Buscou-se

analisar, com aporte em Coelho, Carvalho, Gonçalves, Paro e Peroni, a relação
de cada escola com a violência, a dinâmica da parceria público privada e o

que se compreendia por participação. Verificou-se que, embora, numa fase

inicial, o cenário de pacificação tenha repercutido favoravelmente, o
Programa teve uma relação pouco dialógica com a comunidade escolar, não

rompendo com as práticas verticalizadas, especialmente com a adoção de
parcerias sem o envolvimento da comunidade, ainda que a participação fosse

destacada pelos órgãos oficiais. Assim, professores e gestores mostraram-se
céticos em relação ao Programa, não só por conta do retorno da instabilidade,

o qual compromete o trabalho pedagógico como um todo, mas também pela

fragmentação e descontinuidade nas distintas ações que integravam o
Programa. Concluiu-se que o Programa reedita, com matizes diferenciados, a

missão civilizatória da escola, inscrito no alvorecer republicano. Uma versão
contemporânea que, em nome de valores como paz e harmonia, dilui,

progressivamente, a função propriamente pedagógica da escola.
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