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Contextualização

• 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.

• Buscou-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.
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Objetivo

• Problematizar o processo de implantação e

identificar resultados, ainda que parciais, do

Programa Escolas do Amanhã da rede pública

municipal do Rio de Janeiro em duas escolas

situadas em área de risco social com a

presença da UPP.
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Questões norteadoras

• Como os Professores avaliam a relação das

“Escolas do Amanhã” com as UPPs?

• Em que medida o “Programa Escolas do Amanhã” ampliou 

a participação da comunidade no espaço escolar?

• Como os projetos desenvolvidos nas Escolas do Amanhã

foram escolhidos? Quais contribuições esses projetos

proporcionaram às escolas?
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Fundamentação teórica

• Buscou-se, com aporte em Algebaile (2009)

Cavaliere (2007), Coelho (2012), Carvalho (1989),

Gonçalves (2013), Paro (2011) e Peroni (2013),

analisar a relação de cada escola pesquisada com

a violência, a dinâmica da parceria público

privada e o que se compreendia por participação

em prol de uma escola democrática.
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Metodologia
• A pesquisa optou por uma abordagem qualitativa.

• Consistiu, em um primeiro momento, na análise da

literatura acadêmica e documentos oficiais

disponibilizados no próprio site da Prefeitura, Diários

Oficiais, Cartilha das Escolas do Amanhã, Cartilha do

Bairro Educador do Rio e legislação educacional

pertinente. Reportagens veiculadas pela mídia sobre o

Programa também constituíram objeto de análise.

• O trabalho de campo realizou-se por meio de

observação, questionários e entrevistas. Os atores eleitos

foram: professores, oficineiros e equipe gestora.
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Escola do Amanhã

• A rede municipal do Rio de Janeiro é composta por 1.474 escolas,

divididas em 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). A

Secretaria contabiliza 654.454 alunos matriculados na rede.

• O programa Escolas do Amanhã, lançado no ano de 2009, pela

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro teve como público

alvo prioritário as unidades escolares situadas nas áreas de conflito. Em

2013, havia 155 Escolas do Amanhã.

• Tais escolas têm em comum a questão da violência que interfere no

fazer pedagógico como um todo, impactando, especialmente, na

frequência escolar e no aprendizado dos alunos.
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• Na fase inicial, a “pacificação” teve efeitos ´positivos
sobre a comunidade, repercutindo no espaço escolar.

• Retomar a rotina escolar foi considerado algo essencial
para a melhoria dos resultados.

• Em pouco tempo, contudo, professores e gestores se
mostraram descrentes em relação ao projeto de
“pacificação”.

• Cenário atual: incertezas e instabilidade.

• Contexto ambíguo dos alunos em relação à escola

• Escola: espaço de criatividade x resistência

Escolas do Amanhã e as UPPs
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• Os professores reconhecem a necessidade de um
olhar diferenciado nessas escolas, mas estão
céticos, pois projetos distintos perpassam o
cotidiano pedagógico sem haver maior articulação
com as práticas existentes.

• Há uma diversidade de projetos implementados no
espaço escolar sem consulta aos docentes.

• Projetos vultosos, como o Sangari, são interrompidos
gerando insegurança, visto que os docentes não
sabem quais projetos podem efetivamente contar,
nem por quanto tempo.

Escolas do Amanhã e projetos 
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Considerações finais

➢ Relação pouco dialógica com docentes, alunos e
comunidade em geral, acerca do Programa Escolas do
Amanhã, ainda que a participação fosse destacada pelas
instituições oficiais, gerando desânimo, descrédito e mesmo
resistência.

➢Por meio de parcerias diversificadas, projetos entraram e
saíram sem pedir licença dessas Escolas. Uma marca das
políticas educacionais: a descontinuidade. Aliás as Escolas
do Amanhã já ficaram no passado...
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Considerações finais 

➢Presença significativa de instituições privadas, por meio
de projetos, que perpassam distintos aspectos, como
método pedagógico ou materiais escolares, a fim de
atender necessidades educacionais, diluindo-se cada vez
mais a fronteira entre o mundo público e o privado.

➢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.



1ª Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA – 28-29 de junho 

Referências
• ALGEBAILE, Eveline. Escola pública e pobreza no Brasil: a ampliação para menos. Rio de Janeiro: Lamparina, Faperj, 2009. 

• BORDENAVE, Juan E Diaz. O que é participação. São Paulo: Brasiliense, 1994.

• BURGOS, Marcelo Baumann. Favela uma forma de luta pelo direito à cidade. In: Mello, Marco Antonio da Silva et al (Orgs). 
Favelas Cariocas ontem e hoje. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

• CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A Escola e a República. São Paulo, Brasiliense, 1989. 

• CAVALIERE, Ana Maria Villela. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educação & Sociedade, Campinas, v. 
28, n. 100 - Especial, p. 1015-1035, out. 2007.

• COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa. Alunos no Ensino Fundamental, ampliação da jornada escolar e Educação
Integral. Educar em Revista, Curitiba, n. 45, p. 73-89, jul./set. 2012

• GONÇALVES, Rafael Soares. Favelas do Rio de Janeiro: história e direito. Rio de Janeiro: Pallas: PUC, 2013.

• PARO, Vitor Henrique. Crítica da Estrutura da Escola. São Paulo: Cortez, 2011

• PERONI, Vera Maria V. Redefinições das fronteiras entre o público e o privado: implicações para a democratização da 
educação. Brasília: Liber livro, 2013.

• Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, disponível em 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2281501> Acesso em 31 de março de 2014

• Cartilha das Escolas do Amanhã, Disponível em <:http://www.scribd.com/doc/34951285/CartilhaDasEscolas-
doAmanha#fullscreen:on>, Acesso em 28 de março de 2014

• Secretaria de Estado de Educação- MT, Disponível em: 
<.http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=478&parent=475/> Acesso em 28 de março de 2014. Disponível em: 
http://www.educandusweb.com.br/neteducacao/portal_novo/index.php?pg=artigo&cod=74

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2281501
http://www.scribd.com/doc/34951285/CartilhaDasEscolas-doAmanha#fullscreen:on
http://www.educandusweb.com.br/neteducacao/portal_novo/index.php?pg=artigo&cod=74


1ª Jornada de Pesquisa do PPGE/UNESA – 28-29 de junho 

Logomarca do Programa
Localização das escolas 

pesquisadas

Vila Cruzeiro e logomarca das Escolas do Amanhã
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Eu vou à luta com essa juventude/Que não 
corre da raia a troco de nada

Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade e constrói/A 

manhã desejada

(Gonzaguinha, Acredito na Rapaziada)
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“Nós podemos tudo

Nós podemos mais

Vamos lá fazer o que será..”

(Gonzaguinha, Nunca Pare 
de Sonhar)


