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RESUMO 
 

O Programa Bairro Escola foi um projeto conduzido pela prefeitura de Nova Iguaçu 
de 2006 a 2010. O programa, baseado no Plano Municipal de Educação e Plano 
Plurianual Participativo, foi concebido como estratégia de mobilização social e 
promoção de cidadania nos bairros das escolas municipais participantes. O modelo 
de gestão adotado pelo programa se mostrou inovador, articulando diversas 
secretarias municipais de governo em torno de um projeto que envolvia a projeção 
da escola do bairro como irradiadora de atividades de integração da comunidade. A 
promoção de cidadania e participação ativa nas decisões da vida urbana são motes 
do programa, isto porque, este é baseado no conceito de cidade educadora que 
carrega em seu significado ideais dos anos 1970 de transformação da escola, do 
modo de ensinar e da própria noção de cidade – pensando-a enquanto um elemento 
educador. Analisados estudos sobre o programa e sobre a origem do conceito de 
cidades educadoras, nossa pesquisa buscou compreender o Bairro Escola através 
daqueles que não se encontravam representados nos estudos anteriores, os 
moradores dos bairros-escola de Nova Iguaçu. Para isso empreendemos entrevistas 
semi-estruturadas realizadas entre janeiro e fevereiro de 2016 para pensar o legado 
de tão grandioso programa após 10 anos de sua implementação.  
 
Palavras-chave: políticas urbano-culturais, cidades educadoras, sociedade do 
conhecimento, projeto bairro escola de Nova Iguaçu.  
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Apresentação 

 

As entrelinhas de um texto acadêmico nem sempre podem ser lidas 

na ordem dos capítulos escolhida ou nos argumentos que se arrolam segundo o 

estilo do autor, às vezes é necessário contar o passo-a-passo que nos levou a tal 

texto, temática e formato. É natural que um projeto apresentado no início de um 

curso de pós-graduação se transforme ao sabor das novas descobertas literárias, 

cada nova referência permite ao autor expandir ideias e vislumbrar outros rumos 

para sua proposta inicial.  

No caso desta dissertação, para além desta transformação que se 

dá no contexto de enriquecimento de ideias, houve também a mudança da temática 

de pesquisa para dar conta de novas inquietações que se deram na mente da 

autora no decorrer deste processo. O tema antigo, apesar de diferente, não se 

dissolve no ar. Seu surgimento está pautado em leituras de tradição acadêmica que 

continuam presentes na versão atual do texto. Na condução das entrevistas, 

reforçam-se experiências oriundas dos cinco anos de pesquisa que tivemos durante 

a graduação, em especial o tempo no qual estas eram atreladas ao Núcleo de 

Estudos de População da UNICAMP. E junto a tudo isso, uma formação em 

geografia que não é alheia aos estudos urbanos mas diferente da maioria dos 

alunos deste curso de pós-graduação e traz sua especificidade ao modo de pensar 

da pesquisadora e, obviamente, ao estilo do texto. 

A temática das cidades educadoras se apresenta não como uma 

hipótese a ser refutada ou confirmada, mas como tema emergente num contexto 

interdisciplinar e contemporâneo e que merece atenção por parte dos que pensam e 

intentam transformar cidades. E é deste ponto de partida que selecionamos o caso 

de Nova Iguaçu, este foi uma tentativa de colocar em prática os ideais educacionais 
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gestados na década de 1970. É importante destacar também o fator tempo, 

entrevistar pessoas decorridos 10 anos da primeira aplicação objetiva do Projeto 

Bairro Escola é mais que desafio, o entendimento de que certas especificidades 

estão ausentes da fala das pessoas deve ser levado em conta. Por isso falamos em 

legado, o que fica do grandioso projeto, mesmo depois de anos, para os moradores 

dos Bairro Escola? 

E é assim que se monta nosso texto. No primeiro capítulo trazemos 

a formação da pesquisa que se deu com o nosso levantamento inicial sobre o que 

foi o projeto Bairro Escola de Nova Iguaçu bem como o processo de transformação 

de nossa pergunta de pesquisa devido às condições que encontramos em campo. 

No segundo capítulo, vamos em busca das origens conceituais do termo cidade 

educadora. A crítica feita às suas intenções se dá em conjunto com uma tentativa 

de entender o que de fato seriam esses ideais que a constroem. A discussão que 

travamos neste capítulo nos leva a uma inflexão filosófica no terceiro: forma que 

encontramos de ampliar a questão da ação e de como a ação individual pode tocar 

no coletivo e ao mesmo tempo nos aprofundar na perspectiva do que é um projeto 

que visa a transformação da sociedade via educação. No quarto capítulo trazemos a 

análise do caso de Nova Iguaçu, não sem antes tentar entender a própria baixada 

fluminense e refletir sobre a metodologia de pesquisa à luz do que foi expresso 

anteriormente. 

Nossa conclusão se baseia nas respostas dos 66 entrevistados de 4 

bairros pertencentes ao escopo do projeto Bairro Escola. Analisar o legado de um 

projeto escolar que se projetou na escala do bairro e possuía extensos objetivos, 

sendo o principal aprender cidadania com a própria cidade, era de nosso profundo 
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interesse enquanto pesquisadora no campo dos estudos urbanos.  O início desta 

empreitada se dá nas linhas que se seguem.  
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1. O Programa Bairro Escola em Nova Iguaçu 

 

O Programa Bairro Escola (PBE) foi um projeto conduzido pela 

prefeitura de Nova Iguaçu de 2006 a 2010. O programa, baseado no Plano 

Municipal de Educação e Plano Plurianual Participativo, foi concebido como 

estratégia de mobilização social e promoção de cidadania nos bairros das escolas 

municipais participantes. Um dos principais objetivos era o combate à violência e 

redução da vulnerabilidade social – marca de diversos bairros nos quais o programa 

foi implementado. Para isso utilizou-se da implantação de horário integral nas 

escolas participantes, articulação de secretarias municipais para facilitar integração 

de políticas públicas e iniciativas comunitárias bem como de melhorias urbanas no 

perímetro escolar composto por escolas e espaços parceiros. 

O modelo de gestão adotado pelo programa, qual seja, articulação 

das Secretarias de Educação, de Cultura e Desenvolvimento Econômico, 

Assistência Social e Prevenção à Violência, Saúde e de Esporte; contraria a 

tendência atual de aplicação de políticas urbanas. Normalmente estas, pautadas no 

chamado planejamento estratégico, visam intensificar o caráter competitivo das 

cidades já que calcadas em cartilhas de administração voltadas para o mercado. No 

caso do Bairro Escola, a lógica da competição é substituída pela tentativa de 

integração, tanto de instituições para a gestão de um projeto como da própria 

integração da cidade através da valorização dos bairros em sua singularidade, 

especialmente no caso de Nova Iguaçu, cidade com malha urbana bastante 

segregada. A dimensão local é central no programa: ―O objetivo do programa estaria 

na valorização das potencialidades de cada bairro, de modo a constituir núcleos 

autônomos do ponto de vista não só urbano, mas, sobretudo, sociocultural, 
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respeitando-se assim as comunidades locais e as subculturas presentes em cada 

região‖ (LOPES; SILVA, 2009, p. 13).  

Assim, além da disponibilidade de recursos de fontes variadas, a 

integração de secretarias permitiu ao programa agregar ações voluntárias de 

moradores – a exemplo das mais de 600 mães que deram suporte ao PBE 

frequentando diariamente as escolas para monitorar as crianças em horários como 

banho, alimentação etc. – às já planejadas atividades extraescolares do horário 

integral. Uma das ações chave do programa era o fechamento de parcerias com 

lugares comunitários que aceitassem receber as crianças no contraturno do horário 

escolar. Essas parcerias permitiam, a um baixo custo, a realização de atividades de 

promoção de cidadania, capacitação técnica, artística, de saúde e outras.  

A importância das parcerias para o programa está diretamente 

relacionada com as características da cidade de Nova Iguaçu. Esta pertence à 

Região da Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É o 

município mais populoso com oitavo maior PIB do estado. Possuía em 2007 

população estimada de 830.672 habitantes, estando 13% da população matriculada 

na rede municipal de ensino fundamental (IBGE, 2015).  

Por ser periferia urbana é descrito como município de exclusão 

social, desigualdade  social,  baixa  escolaridade,  violência  urbana,  exclusão 

digital e de baixa infra-estrutura. Em 2005, período de gestação do PBE, ganhou 

atenção midiática por ser cidade envolvida com a maior chacina do Estado do Rio 

de Janeiro e, devido a isso, foi alvo de diversos discursos políticos que viriam a se 

referir à situação de vulnerabilidade social da baixada fluminense e as 

possibilidades de mitigá-la (SANTOS, 2010).  



 
 

15 
 

Neste sentido, uma proposta como o PBE com gestão intersetorial 

que dava nova força de aplicação de políticas públicas justamente porque contava 

com recursos de lugares variados foi bem recebida. O programa foi apresentado 

também como uma forma de gestão que resistiria às mudanças periódicas 

mudanças de governo, pois, a articulação entre diversos níveis e esferas 

municipais, teoricamente, previniria o abandono do programa em nome de um outro 

somente por troca de legenda eleitoral no município. Estas características deram ao 

PBE o prêmio ―Caixa  Melhores  Práticas  em  Gestão  Local  2009/2010‖.  

Outro ponto a ser mencionado e que dá grande destaque ao PBE à 

época é o engajamento federal via Ministério da Cultura se preocupando em 

articular projetos de cultura com desenvolvimento econômico e social. Esse é um 

movimento que foi impulsionado pela UNESCO e se explicita na Convenção sobre a 

―Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais‖ de 2005 e que 

posteriormente se concretizaria por reserva de um percentual de 2% do orçamento 

federal, 1,5% do estadual e 1% municipal para a realização de projetos culturais e 

no incentivo a parcerias com a iniciativa privada (COSTA et al., 2011). Um exemplo 

que pode ser dado nesse sentido é o apoio a 96 grupos artísticos locais por meio de 

convênio com o Ministério da Cultura ou a criação da Escola Livre de Música 

Eletrônica que chegou a permitir que 7000 jovens pudessem realizar 

experimentações artísticas e mais 90 outros que foram agraciados com 

oportunidade de estágio em oficinas culturais (KNOPP, 2008).  

A somatória de inovação em nível municipal e possibilidades em 

outros níveis de financiamento deu destaque nacional ao PBE, junto à experiência 

de educação integral de Belo Horizonte, este compõe uma cartilha da Associação 

Cidade Aprendiz com apoio da UNICEF ―Bairro Escola: passo-a-passo‖ que tenta 
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demonstrar como uma escola sem muros e aberta à comunidade é possível. O 

início da cartilha nos dá uma ideia das bases nas quais o programa é calcado: 

Transformar a comunidade em um ambiente de aprendizagem, ampliando 
os limites das salas de aula, é o desafio dos Bairros-Escola. Educar 
converte-se, então, numa responsabilidade coletiva, na qual professores e 
gestores passam a contar permanentemente com as mais diversas 
parcerias públicas e privadas, a começar pelas famílias. Busca-se, assim, 
criar a malha multidisciplinar em que se aproveitam todas as ofertas 
possíveis em torno da educação: centros de saúde, cinemas, teatros, 
praças, parques, clubes, museus, empresas, universidades, instituições 
não-governamentais, tudo contribuindo para aumentar o apoio aos alunos. 
Este livro apresenta o passo a passo dessa tecnologia social de baixo 
custo, visando primordialmente melhorar o desempenho acadêmico, e, ao 
mesmo tempo, valorizar a convivência comunitária e, assim, enfrentar os 
riscos de violência (ACEA, s/d, p.2).  

 
Como vemos na citação acima, o programa busca ampliar o 

conceito de educação no qual a escola é apenas um ponto de encontro de alunos. A 

escola aqui é pensada como um núcleo no bairro, irradiador de atividades que 

proporcionarão integração com os moradores do entorno para, através da escola, 

alcançar-se metas de melhorias sociais e nos espaços coletivos da cidade.  

A educação acontece no momento em que a escola e a comunidade se 
encontram, se fundem e se confundem, com objetivos comuns, 
complementação de papéis e confluência de identidades. O encontro tem 
caráter transformador. A educação torna-se comunitária e a comunidade 
torna-se educadora (FARIAS, 2010, p.7). 

 
E o projeto é pensado desta forma pois é baseado na ideia de 

cidade educadora, conceito que nasce nos anos 1970 e carrega em seu significado 

a ideia de transformação da escola, do modo de ensinar e da própria noção de 

cidade – pensando-a enquanto um elemento educador. Abordaremos o conceito de 

cidade educadora no segundo capítulo desta dissertação. 

Algumas datas são chave para a implementação do projeto. Em 

2006 a cidade de Nova Iguaçu sediou o Fórum Mundial de Educação que estimulou 

mudanças no sistema educacional local. O evento tinha como tema ―Educação 

cidadã para uma cidade educadora‖ e a ele se sucederam a produção de dois 

documentos o ―Bairro Escola: Fazendo de Nova Iguaçu uma cidade educadora‖ e 
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―Bairro Escola: Fazendo de Nova Iguaçu uma cidade educadora – Caderno do 

educador‖ permitindo algumas experiências ainda em 2006 tais como: a 

inauguração da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu e, ao final do ano, um 

festival de cinema feito com curta metragens produzidos por alunos das oficinas do 

programa. A sistematização destas experiências cria um novo documento intitulado 

―Bairro Escola: metodologia – Horário Integral – Proposta metodológica para 2007‖ e 

gera a adesão de várias escolas municipais ao programa no mesmo ano (FARIAS, 

2010). 

Porque baseado nas ideias de cidade educadora, o PBE bebe nas 

experiências da Vila Madalena1 em São Paulo, porém, Nova Iguaçu se diferencia do 

Projeto Aprendiz de São Paulo pelo modo como conduziu as parcerias com os 

lugares apoiadores da escola. O sistema de parcerias segundo Lavinas e Fogaça foi  

o grande diferencial do programa [...] pois o uso de espaços ociosos em 
clubes e igrejas e outras instituições sociais tanto diminuiria 
consideravelmente os custos de implantação do Horário Integral, tornando 
o programa viável, como contribuiria decisivamente para o envolvimento da 
comunidade na tarefa de educar, característica fundamental ao projeto de 
transformação da cidade de Nova Iguaçu numa Cidade Educadora 
(LAVINAS; FOGAÇA, 2011, p. 9) 

 
Apesar de os monitores receberem mensalmente pela contribuição 

que davam ao programa (oficineiros que fossem do Ensino Médio recebiam 

R$183,00 mensais e os que cursavam o ensino superior recebiam R$300,00 

mensais, sendo a maior parte dos contratados com idade de 17 e 18 anos, ou seja, 

oriundos do Ensino Médio), o voluntariado marca esse sistema de parcerias. 

Inicialmente o programa previa uma expansão para todos os alunos da rede 

municipal que recebessem recursos do Bolsa Família. O sistema municipal conta 

com 72 mil alunos, 38 mil deles já estavam incluídos no programa em 2008 

(KNOPP, 2008). Na tabela 1 podemos ver o perfil financeiro do programa e a 

                                              
1
 Abordaremos o projeto Aprendiz no segundo capítulo desta dissertação. 
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progressiva captação de recursos ao longo dos anos. Para termos uma ideia, 

atualmente, o programa de educação integral do município utiliza R$ 5 milhões do 

programa Mais Educação para a manutenção de 36 mil alunos. Com base nesse 

valor, podemos avaliar a capacidade que o PBE já teve para alcançar tal meta 

(SABÓIA, 2015). 

TABELA 1 - PERFIL FINANCEIRO DO PROGRAMA 

 
Fonte: (FARIAS, 2010, p. 4). 

 
Apesar da disponibilidade de recursos, o formato do PBE com 

objetivos que iam além do horário integral gerou também uma limitação 

orçamentária. Assim, na primeira fase o programa fora planejado para ser 

implementado em escolas de regiões marginalizadas de acesso e de ausência de 

atividades culturais, artísticas ou de esporte. E para a disponibilização destas 

atividades é que serviam os oficineiros que recebiam por 20h de trabalho semanal e 

os lugares parceiros. Um outro ponto merece destaque no projeto do município de 

Nova Iguaçu, foram previstas obras de infraestrutura urbana tais como 

pavimentação de ruas, recuperação de calçadas, praças, implementação de faixas 

de pedestre e placas em espaços de circulação entre a escola e os espaços 

parceiros. O programa pretendia articular três eixos e estes eram: i) implementação 

de educação integral, ii) requalificação urbana e ambiental, iii) Defesa dos direitos 

humanos e redução da mortalidade (LAVINAS; FOGAÇA, 2011). 

Diferentemente de outros programas de educação integral 

desenvolvidos no Brasil, o enfoque na requalificação urbana foi um grande 

diferencial do projeto de Nova Iguaçu. Experiências com educação integral e 
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cidades educadoras começaram a ser testados na década de 1990 seguindo uma 

tendência internacional de renovação da educação2. Assim, as experiências de 

Escola Cidadã em Porto Alegre e Cidade Aprendiz em São Paulo são celebradas, 

em especial, pela forma de gestão que envolve a participação popular num período 

que tem como marca a redemocratização e a reorganização da esfera pública com 

formas de decisão não estatal como o orçamento participativo e conselhos 

participativos escolares como também ligadas a ONGs e fundações no pós 

Constituição de 1988.  

Atualmente o programa de Nova Iguaçu ainda mantém seu caráter 

de política de inclusão socioeducacional via educação integral, porém, a 

requalificação urbana como pensada no PBE já não faz mais parte de sua estrutura. 

Este novo caminho já começa a se desenhar ainda em 2009 quando o programa se 

integra ao programa federal ―Mais Educação‖ e passa a ser coordenado 

exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), não contando 

mais com a coordenação geral do PBE. 

A articulação do PBE com o PME também parece ter contribuído para o 
novo sentido que foi sendo atribuído à educação integral no município, 
onde perdeu força a ideia de reconfiguração urbana associada ao conceito 
de cidade educadora, cedendo-se lugar à proposta de universalização da 
educação em tempo integral, com maior ênfase ao caráter escolar das 
ações educativas (MOEHLEKE, 2014, p.12). 

 
A importância da requalificação urbana aparece também na escolha 

das primeiras escolas, sendo a primeira escola escolhida para aplicação de PBE a 

―Barão de Tinguá‖ localizada em Tinguá, seguida de três escolas da região de 

Miguel Couto, localidade que apresentava predominância de ruas não asfaltadas e 

que também apresentava o pior desempenho no desenvolvimento econômicosocial 

em Nova Iguaçu (SANTOS, 2010; MOEHLEKE, 2014). 

                                              
2
 Movimento que começa com a carta das Cidades Educadores em Barcelona em 1993 e assunto 

que abordaremos em maior profundidade no segundo capítulo desta dissertação. 
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A fim de aprofundarmos nosso conhecimento sobre o PBE Nova 

Iguaçu nos deteremos sobre alguns estudos que foram feitos sobre o programa. 

Apesar de a literatura sobre Educação Integral ser extensa e por diversas vezes 

vermos citado o caso de Nova Iguaçu como exemplo de política pública que deu 

certo, poucos são estudos que de fato mostram o PBE em dados. Em grande parte 

porque, como nos relata Lena Lavinas em entrevista concedida por email, a 

prefeitura de Nova Iguaçu nunca sistematizou dados do programa, ficando a seu 

cargo com recursos oriundos do FINEP a organização de informações que 

resultaram em quatro relatórios, quais sejam,  

1. LAVINAS, Lena. (coord) Bairro-Escola: inovação na estruturação da rede de 
proteção local em Nova Iguaçu. Relatório Parcial I.  jan./março, 2008 

2. ______. Bairro-Escola: inovação na estruturação da rede de proteção local 
em Nova Iguaçu. Relatório Parcial II  jun, 2008 

3. ______.   Bairro-Escola: inovação na estruturação da rede de proteção local 
em Nova Iguaçu.  Relatório Parcial III: screening, amostra e survey. dez, 
2008 

4. ______.  Bairro-Escola: inovação na estruturação da rede de proteção local 
em Nova Iguaçu.  Relatório  Parcial IV: análise descritiva dos resultados do 
survey do Programa Bairro-Escola em Nova Iguaçu. jan, 2009.  

Estes quatro relatórios resultam na publicação que fez em conjunto 

com a professora Azuete Fogaça: 

o LAVINAS, Lena. FOGAÇA; Azuete. Programa Bairro Escola: o fracasso de 
uma boa idéia. 35º Encontro Anual da Anpocs - Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Caxambu, 2011. 

 
O título da publicação expressa bem a opinião das autoras sobre o 

PBE, a ideia era boa mas falhou. O argumento principal de Lavinas e Fogaça (2011) 

é que o projeto tinha objetivos demais e demasiadamente grandes para que o 

programa pudesse de fato ser bem sucedido. Relatam ainda as autoras que a 

deficiência das secretarias não somente em relação a recursos financeiros mas 



 
 

21 
 

também em sua estrutura organizacional que impendem a continuidade de projetos, 

ainda que estes tenham resultados positivos e se apresentem promissores.  

A professora Lena Lavinas trabalhou na prefeitura de Nova Iguaçu 

de 2007 a 2010 organizando dados para a criação de um sistema municipal de 

avaliação de políticas públicas e por isso foca em sua pesquisa no aspecto da 

inovação institucional anunciada pelo projeto e também aspectos que sejam 

relevantes para a real mitigação da situação de vulnerabilidade social da população 

alvo do programa, no caso, dadas as parcerias informais e falta de meta específica, 

o aumento de oportunidades e de real ampliação das condições de aprendizado é 

questionado. Em resumo porque apesar de o conceito de educação integral incluir 

espaços não-escolares, não se pode esquecer que a educação deve ser o eixo 

articulador dos demais espaços educativos. O fracasso então era iminente e 

consciente, segundo as autoras, pois os recursos financeiros eram insuficientes 

para mudar profundamente o quadro geral da qualidade da educação oferecida pelo 

município.  

Apesar desta conclusão a qual chegam essas autoras, outro estudo 

desenvolvido por Glauco Knopp na Faculdade de Administração Pública da FGV 

aponta resultados positivos. O trabalho de Knopp (2008) busca entender de que 

forma o PBE ajuda no desenvolvimento local através da cultura e para isso volta seu 

olhar às redes que a prefeitura de Nova Iguaçu formou com artistas locais e 

captação de recursos via parcerias privada, estadual e federal. O estudo de Knopp 

traz ainda entrevistas com coordenadores do PBE e também com funcionários da 

prefeitura de Nova Iguaçu, baseando suas análises nas falas desses atores e nos 

documentos oficiais aos quais teve acesso durante a execução do seu trabalho de 

campo na cidade.  
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Encontramos ainda o trabalho de Santos (2010) que atribui as 

melhorias conquistadas na esfera educacional pelo município não ao aspecto 

inovador de gestão intersetorial proposto pelo programa e sim a recursos que possui 

em comum com outros projetos tais como maior tempo de aprendizagem, maior 

oferta de atividades variadas, além do adicional ofertado para o horário integral a 

professores e estagiários. A análise deste autor recorre à pesquisa documental e 

também a entrevistas com servidores da SEMED. 

E para ajudar a montar o quadro do que foi o projeto contamos 

ainda com o trabalho de Lopes e Silva (2009) que descrevem algumas das ações 

culturais desenvolvidas pelo PBE.  

 

 1.1 Detalhamento do PBE 

A rede municipal de escolas de Nova Iguaçu conta com 102 escolas 

servindo a 72 mil jovens. Até 2007, data de início da expansão do programa, 

contava com 25 escolas que haviam aderido ao programa. O PBE também contou 

com a criação de cinco bibliotecas municipais, reformas de outras duas bibliotecas 

comunitárias, criação  de  uma  Escola  de  ensino  e  formação  em  audiovisual 

(Escola  Livre  de  Cinema), criação de uma Escola Livre de Música com capacidade 

para 400 crianças, e até 2008 capacitou de 52 artistas locais em artes cênicas 

possibilitando a experimentação artística de 7000 de crianças e jovens e criou grupo 

cultural formado por artistas locais dando estágio de aperfeiçoamento para 90 

jovens e, via convênio com o Ministério da Cultura, fomentou 96 grupos artístico-

culturais locais (KNOPP, 2008).  

Em 2008, o programa abrangia 38 escolas municipais, mais de 38 

mil alunos, mais de 300 mil moradores e 22 bairros. Operacionalizado por cerca de 
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800 voluntários,  420  estagiários,  75  parceiros  e  3.000  bolsistas  de  programas  

de  juventude  do governo  federal  (KNOPP, 2008; LOPES; SILVA, 2009).  

Isto porque o programa articulava e integrava diversos programas 

preexistentes e não ficava a seu cargo a execução das ações, alguns desses 

programas são: Agente  Jovem,  Agente  Cultura  Viva  e  Programa  de  

Erradicação  do Trabalho  Infantil – programas federais e Programa Juventude, 

Programa  Democratização  da  Cultura e Programa  Participação  e  Redes  de  

Sustentabilidade  Social – projetos municipais.  

Um exemplo de como funcionavam essas parcerias aparecem na 

entrevista com um dos representantes do coordenador do PBE entrevistados por 

Knopp: 

a gente está viabilizando agora um convênio com o Ministério da Cultura 
onde a gente vai criar uma rede de Pontinhos de cultura em Nova Iguaçu 
que vai, na verdade, a gente vai fazer um edital público de seleção. Vai 
selecionar de sessenta a noventa e seis ONGs que trabalhem com cultura 
na cidade e essas ONGs vão receber um financiamento, metade 
ministerial, metade municipal, pro atendimento dos alunos de quinta a 
oitava série da rede municipal de ensino, então, essa já é uma parceria, já 
é uma linha de financiamento de geração de renda para os núcleos da 
cidade. Então, no segmento da cultura, por  exemplo,  a gente vai  agregar 
no Bairro Escola de sessenta a noventa e seis grupos culturais (KNOPP, 
2008, p.130 – grifo nosso).  

 
Para Lopes e Silva (2009) o grande diferencial do Programa está em 

justamente no reconhecimento da precariedade de recursos, instituindo ações 

flexíveis e criativas. Movimentando potencialidades implícitas a qualquer 

configuração urbana evitou-se a confecção de um ―projeto de grife‖ que exige altos 

investimentos e normalmente se convertem em instrumentos de marketing urbano 

com elevação do preço da terra e consequente expulsão populacional. 

O modo de se pensar as parcerias é apresentado pela 

coordenadora geral do PBE:  ―para  nós  não  há  mais  distinção  entre  o público,  o  

privado  e  o  comunitário.  Existe  o  bairro  e  seu  nível  de  engajamento  no 
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desenvolvimento  local‖  (apud MOEHLEKE, 2014, p.10).  Essa forma de pensar as 

parcerias permitiu alto grau de informalidade e assim parceiros como o barbeiro que 

possuía uma biblioteca e emprestava livros para os alunos ou a senhora que 

ofereceu a piscina de sua própria casa para aulas de natação não eram incomuns.  

Segundo Lavinas e Fogaça (2011) a maior parte dos acordos se 

davam oralmente, sendo que apenas 32% dos parceiros entrevistados pelas autoras 

afirmaram ter  assinado um termo de compromisso de parceria3. Este fator levava a 

uma grande rotatividade de parceiros bem como a impossibilidade de correta 

contagem de todos eles gerando notificação imprecisa de dados, caso que foi 

também constatado na implementação do horário integral nas escolas.  Assim, era 

frequente a falta de ressarcimento de gastos com energia elétrica, água e 

manutenção de infraestrutura pelo desgate com as atividades recreativas. 

Como afirmamos anteriormente, o PBE possuía três eixos: i) 

implementação de educação integral, ii) requalificação urbana e ambiental, iii) 

Defesa dos direitos humanos e redução da mortalidade. Segundo Lavinas e Fogaça 

(2011) o primeiro eixo foi implementado de maneira parcial, já que nem todos os 

alunos matriculados na escola escolhida para sediar o PBE participavam do 

programa de horário integral. Isto se deu pois a adesão ao programa não era 

obrigatória, cabendo aos pais a decisão de inclusão do aluno no sistema de horário 

integral. As autoras apontam problemas de comunicação que provavelmente 

impediam os pais de tomarem decisão com base no conhecimento do programa.  

Além disso, afirma Moehleke (2014) que problemas estratégicos 

como o de ir buscar as crianças, especialmente as menores, em locais diferentes ao 

longo da semana e em dois horários – já que muitos retornavam às suas casas 

                                              
3
 Já citado survey realizado por Lavinas e Fogaça (2009) realizado em 25 escolas que participavam 

do projeto desde 2007. 
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antes do contraturno – gerava impedimentos de adesão por alterar a gestão familiar. 

Os problemas de comunicação não eram apenas entre escola-família mas também 

intersecretarias como podemos observar na fala do representante de coordenação 

do PBE quando da criação do ―Diálogos e Conexões‖ 

Uma das coisas que a gente hoje percebe como um grande problema aqui 
do Bairro-Escola é a falta de comunicação. A gente entende que precisa 
traçar uma estratégia de comunicação não só do ponto de vista da 
divulgação e tal, mas de comunicação entre os atores que estão 
incorporados nessa rede, essa grande rede que é o Bairro-Escola. Como é 
que eles dialogam entre si, como é que a gente fortalece o conceito do 
Bairro Escola que ainda não está muito desenhado, não é? Como é que a 
gente, e como a gente desenvolve estratégias de diálogos entre esses 
atores para que o Bairro Escola possa acontecer e deslanchar? E o 
Diálogos e Conexões, na verdade, foi uma ferramenta de diagnóstico e 
preposição nesse sentido. O quê que é o Diálogos? A gente tem aqui a 
Planeta.com que é uma ONG de São Paulo que trabalha com mídia e 
comunicação e que já tem uma metodologia e uma tecnologia de trabalho, 
principalmente na área educacional, muito bem desenvolvida, e aí a gente 
veio com a Planeta propor assim: vamos fazer um encontro que agente 
consiga mobilizar os atores das diversas áreas que estão envolvidos no 
Bairro-Escola, e aí nesse encontro a gente vai propor grupos heterogêneos 
de Diálogos por região? Porque esse conceito de território ele é muito 
importante dentro do Bairro-Escola, então assim, grupos heterogêneos que 
envolvam o agente de saúde, o pastor, o oficineiro de cultura, a diretora da 
escola, a mãe do aluno, enfim, e aí que a gente consiga formar em cada 
região do Bairro Escola, um grupo desse heterogêneo que vão estar 
pensando uma proposta pro programa naquele lugar.  Então, na verdade, o 
Diálogos é uma grande isca, é meio que uma amostragem que a gente está 
fazendo, então vamos lá, vamos ver quem é que está a fim de discutir, que 
propostas essas pessoas têm e, vamos tentar ver se a gente dá 
encaminhamento a essa proposta, como uma primeira intervenção da 
comunidade da rede no Bairro-Escola. E desta forma a gente vai iscando aí 
todos os  outros  atores  e  vai  aplicando: olha, é possível fazer, tem aqui 
um grupo da sua comunidade que está pensando e está fazendo, você não 
quer se incorporar? (KNOPP, 2008, p. 105-106).  

 
Pela fala do representante, observamos que a estratégia de 

comunicação e prospecção de parceiros não difere das de conselhos populares e 

inicialmente nem existia, dado que o espaço de diálogo é criado justamente após a 

percepção de que a comunicação estava falha, confirmando aí o grau de 

informalidade de diversas parcerias.  

O segundo eixo, da requalificação urbana, devido às restrições 

orçamentárias foi realizado inicialmente pelo potencial relacional do bairro, ou seja, 

conduzido pelos próprios moradores do bairro quando estes eram capazes de se 
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organizar em rede e/ou angariar fundos para o desenvolvimento das obras 

necessárias. Em grande parte foi realizado por meio das ―trilhas educativas‖, 

segundo Lopes e Silva (2009) as trilhas eram caminhos decorados por grafite entre 

as escolas e os espaços parceiros. Era uma forma de demarcar a passagem das 

crianças, ação transformadora da paisagem do bairro que geravam rápidas 

manifestações positivas por parte dos moradores e estimularam o voluntariado de 

artistas locais. Os moradores eram consultados e davam o aval sobre a pintura dos 

muros de suas casas. 

FIGURA 1 – TRILHA EDUCATIVA 

 
(Fonte: KNOPP, 2008, p. 117) 

 
Santos (2010) afirma que a Unidade Regional de Miguel Couto foi a 

que realmente deu início ao que se pode ser chamado de reconfiguração urbana, 

retomaremos este assunto no quarto capítulo desta dissertação mas, é importante 

destacarmos agora que esta região é um importante colégio eleitoral da cidade. 

Como já dito anteriormente, o eixo da reconfiguração urbana foi exatamente o que 

se perdeu quando da junção do PBE com o  programa federal ―Mais Educação‖, 

alinhando o novo projeto do município a outros de educação integral.  

Já o terceiro eixo se apoiou no fator horário integral (que por sua 

natureza mantém ocupados jovens que normalmente estariam sem a supervisão 

familiar, dado o caráter integral da jornada de trabalho da maioria) e contou com os 
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oficineiros na condução das atividades não escolares para os jovens participantes 

do programa (LAVINAS; FOGAÇA, 2011). 

Como se pode ver o estudo de Lavinas e Fogaça (2011) aponta 

para insignificância quantitativa e caráter de política top-down do projeto (já que este 

após dois anos viria a ser desenvolvido unicamente pela Secretaria Municipal de 

Educação deixando de lado justamente seu destaque que era a inovação da 

intersecção de secretarias). Já para Knopp (2008) o projeto é positivo por permitir a 

movimentação de recursos para projetos culturais que realmente se materializaram, 

ainda que de forma insuficiente para o conjunto da população, permitindo o acesso 

a cultura e à leitura para muitos jovens e dando destaque nacional à cidade.  

O autor destaca especialmente a Escola Livre de Cinema que ainda 

serve de palco para mostras em Nova Iguaçu, afirmando os privilégios do acesso a 

produção audiovisual no Brasil: ―Mais de 60% dos jovens entre 15 e 29 anos, no 

Brasil, nunca foram ao cinema; 92% dos municípios brasileiros não têm sala de 

cinema. Nova Iguaçu possui apenas 6 salas de cinema‖ (KNOPP, 2008, p. 125). 

Essa opinião de Knopp encontra respaldo no trabalho de Lopes e Silva (2009) que 

descrevem diversas ações culturais ocorridas na cidade de Nova Iguaçu no período 

de 2006 a 2009, em especial a parceria com a ONG ―Nós do morro‖ fundada no 

bairro do Vidigal que ajuda a formar o ―Nós da baixada‖ e o Projeto Caravana que a 

cada duas semanas levavam em carros oficinas de teatro, contação de histórias e 

artes produzidas nas oficinas de outros Bairro Escola.  

E junto ao reconhecimento de Santos (2010) de melhorias no 

sistema de ensino municipal também encontramos na fala4 de moradores a 

expressão dos benefícios do horário integral na mudança da rotina do bairro – 

                                              
4
 Consultadas em: CEF (2010); CULTURA NI (s/d); FARIAS (s/d); MÍDIA BRASIL (s/d); REDE 

GLOBO (2001). 
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ofertando atividade guiada no contraturno escolar. Outro assunto relevante nos 

vídeos consultados é a menção às refeições que o aluno ganha, cinco ao dia, 

importante dado o contexto de vulnerabilidade social dos locais escolhidos para a 

aplicação do PBE. 

Há de se destacar que o estudo de Knopp (2008) se baseia nas 

falas de atores promotores do PBE e em seus documentos oficiais, enquanto o de 

Lavinas e Fogaça (2011) justamente compara a boa avalição dos que promoveram 

o PBE em contraste com a avaliação do programa enquanto política pública efetiva. 

Segundo as autoras, 

Repete-se então a história: um projeto educacional que se apóia em 
princípios e em objetivos absolutamente justificáveis do ponto de vista da 
construção de uma sociedade democrática, que recebe apoio financeiro 
suficiente, e que é apresentado como uma prioridade da administração 
pública, produz resultados muito aquém do esperado. E, ainda assim, 
recebe uma avaliação positiva dos responsáveis pela sua execução, a 
partir de resultados parciais cujo alcance independeria, em última análise, 
da própria existência do projeto. De fato, a melhor utilização dos recursos 
da merenda escolar, a construção e/ou melhoria das cozinhas nas escolas, 
assim como a contratação de merendeiras, são realizações que poderiam 
ser efetivadas no âmbito da SEMED, desvinculadas de um projeto das 
dimensões do PBE; o mesmo se pode concluir das obras realizadas no 
entorno das escolas (LAVINAS; FOGAÇA, 2011, p.32).  

 
Os estudos apontam falhas no programa, porém, o PBE produziu 

mudanças na cidade, em especial, no sistema municipal de ensino. E enquanto 

política pública, afetou uma população grande, fato que justifica seu estudo. E 

dentre os estudos aqui apontados não observamos algum que fosse diretamente à 

população saber sua opinião sobre as atividades realizadas. Há no estudo de 

Lavinas e Fogaça (2011) perguntas direcionadas aos responsáveis pelas crianças, 

perguntas que envolvem a participação dos pais ou não no conselho escolar e 

motivação, conhecimento das atividades oferecidas pelo PBE, nota do responsável 

atribuída ao horário integral das atividades. E assim nos perguntamos, para além de 

funcionários da coordenação do PBE, dos pais dos alunos participantes do horário 
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integral do PBE e de professores, a opinião dos alunos participantes não seria 

importante para entender melhor o impacto e o funcionamento do programa? 

No entanto, apesar de nosso intento inicial de nos aproximar do 

relato dos alunos do PBE justamente porque estes não figuravam nos estudos 

anteriores, devido às condições encontradas em campo, fomos obrigados a 

redirecionar nossa pesquisa. Relataremos aqui a transformação de nossa pergunta 

de pesquisa 

 

1.2 Pergunta de pesquisa 

Nossa principal motivação quando da proposição do tema cidades 

educadoras era analisar uma situação na qual a proposta de construção de cidade 

enquanto elemento educador tivesse sido colocada em prática. Depois da seleção 

do caso de Nova Iguaçu e da primeira aproximação com as bibliografias de apoio 

percebemos que uma possível contribuição de nossa pesquisa, tendo em vista os 

estudos já previamente realizados, seria a aproximação com o público alvo do 

projeto que não figuravam entre os estudos por nós identificados até o momento de 

produção do projeto desta pesquisa. 

Como metodologia de pesquisa propusemos uma abordagem 

qualitativa que proporcionasse uma abertura maior de respostas que as já 

verificadas nos estudos previamente realizados sobre o PBE. O estudo de Knopp 

(2008) se utilizou de entrevistas semi estruturadas para pesquisar o universo dos 

aplicadores da política pública em questão: dois representantes de coordenação do 

PBE e o subsecretário de cultura de Nova Iguaçu.  

Lavinas e Fogaça (2011) que enfocam seu período de pesquisa 

entre 2007 e 2009 também aplicam questionários, estes estruturados e direcionados 
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aos diretores de escola, responsáveis pelos alunos e responsáveis pelos espaços 

parceiros. Uma das coisas que notamos após a leitura desses estudos é que a 

opinião de alunos e oficineiros não foi levantada. No estudo de Lavinas e Fogaça, 

por exemplo, os oficineiros são mal avaliados por responsáveis pelos espaços 

parceiros. Os parceiros podiam avaliar os oficineiros com notas que variavam de 0 a 

5, lembrando que o survey conduzido por Lavinas investigou 25 escolas pois adotou 

como critério a investigação de casos que estavam no programa há no mínimo 8 

meses.  

TABELA 2 – RELAÇÃO PARCEIROS E OFICINEIROS NO PBE 

 Nota de 0 a 2 Nota 3 Nota de 4 a 5 Não sabe/  
Não Respondeu 

Avaliação dos 
parceiros 

31,8% 15,9% 27,5% 24,8% 

Fonte: (Adaptado de Lavinas e Fogaça, 2011). 

 
Segundo as autoras a principal queixa estava relacionada à falta de 

capacidade dos oficineiros de ―cuidar‖ de todas as crianças o que sobrecarregava o 

parceiro em sua ―função social‖. A avaliação docente também apontou como uma 

problemática do programa, o despreparo de monitores e oficineiros: ―Julgaram que a 

propaganda do Programa gerou descrédito por estar muito distante do que era o 

Bairro Escola na prática‖ (LAVINAS; FOGAÇA, 2011, p. 15).  

Lembramos que os oficineiros em sua maioria eram estudantes do 

Ensino Médio entre 17 e 18 anos, estagiários de outros programas federais que 

eram selecionados pela coordenação do PBE para assumirem funções no 

contraturno escolar. A avaliação de parceiros e professores que provavelmente 

possuem uma noção diferente dos alunos do que seja a instiuição escola e sua 

função, fica incompleta sem a opinião dos alunos sobre o programa e a diferença 

que este fez em suas vidas. Nas perguntas que envolvem o conhecimento por parte 

dos responsáveis das atividades que os alunos desenvolviam no contraturno 
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escolar, não somente arte e esportes foram citados mas também a palavra ―brincar‖. 

Nas palavras da coordenadora do Horário Integral de uma das escolas: ―aqui nosso 

parceiro é a praça que fica perto da escola. Como ela é meio caidinha, não há como 

o monitor fazer uma aula de vôlei, por exemplo. Então, a cada oficina, ele inventa 

alguma coisa, faz uma coisa diferente com os alunos‖ (LAVINAS; FOGAÇA, 2011, 

p. 22). 

Não seria possível pensar que atividades de recreação possuem 

uma função na integração social de crianças especialmente quando estas se dão 

fora do espaço escolar? A amplificação do horário escolar pode ter grande 

significado a alunos que antes não possuíam outras atividades fora do horário 

escolar. Além disso, os oficineiros, adolescentes com a possibilidade de ganhar uma 

ajuda de custo mensal, bem como ter uma oportunidade de estágio na região onde 

moram se integrando com outros moradores, não poderia esta interação ser bem 

avaliada ou ter algum impacto positivo para aqueles que foram alvo do PBE? 

Ao observar as respostas dos responsáveis pelos alunos para a 

pesquisa de Lavinas e Fogaça (2011), entendemos que seu conhecimento sobre o 

programa e suas atividades é limitado. Além de maior parte desconhecer todas as 

atividades que o PBE oferecia, mais de 40% não sabia indicar quais as atividades 

eram frequentadas pelo aluno pelo qual eram responsáveis. E ao observar as 

respostas de professores e diretores de escola, também no estudo de Lavinas e 

Fogaça (2011) podemos perceber que o enfoque está nas dificuldades de 

implementação do programa, seja pela falta de capacitação oferecida, seja pela 

velocidade de transformação exigida. Entendemos então que uma parte do que 

acontecia com o projeto, não foi investigada. 
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TABELA 3 – CONHECIMENTO DO RESPONSÁVEL ACERCA DAS ATIVIDADES OFERECIDAS 
PELO PROGRAMA – NOVA IGUAÇU 

 Sim Não Não Sabe 

O responsável sabe 
quais são todas as 

atividades (oficinas) 
que o Programa 

BairroEscola oferece 
na escola do filho? 

 
 
 

47,1% 

 
 
 

49,9% 

 
 
 

3,0% 

O responsável sabe 
indicar em quais 

dessas atividades 
seu filho participa 

regularmente? 

 
 

57,4% 

 
 

42,6% 

 

Fonte: (Adaptado de Lavinas e Fogaça, 2011). 

Assim, nossa intenção inicial era a de entrevistar alunos 

participantes do PBE e oficineiros, não somente para ouvir suas opiniões sobre o 

programa mas também para compreender o programa de uma forma diferente 

daqueles que o propuseram e aplicaram. Para isso, elaboramos uma forma de 

aproximação que se daria da seguinte forma: buscar alunos participantes e 

oficineiros participantes do programa entre 2006-2009, fase do programa na qual a 

articulação entre os três eixos era propagandeada e também quando ainda existia a 

coordenação PBE (antes de a Secretaria Municipal de Educação assumir a total 

responsabilidade pelo programa de educação integral oferecido pelo município). 

Como forma inicial de buscar essas informações procuramos a 

SEMED e quem nos atendeu foi a Superintendente de Planejamento e 

Acompanhamento Escolar Odenize Monteiro. Segundo Odenize, a busca por esse 

tipo de informação seria complexa dado que a Secretaria inteira foi reformulada com 

a entrada do prefeito Nelson Bornier em 2013. Odenize nos informou que nenhum 

dos documentos da pasta anterior estavam em posse da SEMED e ainda afirmou 

que talvez esses estivessem com a pesquisadora responsável. 

Perguntamos também se era possível que os diretores de escola 

estivessem de posse desse tipo de informação, mas ela não soube responder. Em 
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nossas tentativas de obter dados diretamente nas escolas encontramos outro 

problema, conciliar nosso tempo de pesquisa com as possibilidades de atendimento 

que a escola poderia nos dar. Inicialmente acreditamos que a autorização da 

SEMED com a nossa carta de apresentação da faculdade fosse suficiente, porém, 

cada escola sua forma de receber a pesquisadora e por excesso de atividades 

acumulados pelos funcionários da direção da escola muitas vezes ouvimos que 

naquele dia não seria possível a nossa visita, sem também alguma previsão do dia 

no qual isso seria possível. 

Como a fase de implementação do programa aconteceu há 10 anos, 

a ideia era buscar o nome de alunos que participaram do PBE e que ainda 

estivessem estudando na escola selecionada, imaginávamos assim poder encontrar 

alguns alunos que participaram do PBE dado que não disporíamos de endereço 

para procurá-los. Buscando alguns nomes na mesma escola haveria chances de 

encontrarmos esses alunos.  

Porém, sem acesso a documentos que permitisse a identificação de 

alguns alunos, tornou-se impossível nosso traçado original de pesquisa e, diante 

dessas impossibilidades, passamos algum tempo tentando reestruturar nossa 

pergunta de pesquisa para que pudessemos de alguma forma realizar algo 

semelhante ao pretendido e que ainda fizesse algum sentido dentro da temática e 

forma de abordagem propostas. 

E é assim que chegamos a nossa nova pergunta de pesquisa, para 

além de funcionários da coordenação do PBE, dos pais dos alunos participantes do 

horário integral do PBE e de professores, para além destes, o PBE foi percebido? 

Um projeto do porte do PBE que previa além de horário integral, requalificação 
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urbana e combate à violência, aplicado na escala do bairro não deixou nenhum 

legado ou memória coletiva? 

Partimos do pressuposto que um projeto com o financiamento 

descrito na tabela 1, que com um ano e meio de funcionamento já abrangia 31 

escolas abrangendo 25 mil alunos e que, apesar da mudanças de rumos que se 

iniciaria em 2009, foi alvo de diversas premiações além de laboratório para o atual 

programa federal de educação integral, de alguma forma, deveria ter marcado a 

população. 

Ainda que o trabalho de Lavinas e Fogaça (2011) reconheça que o 

PBE enquanto política de transformação não mudou a estrutura escolar e portanto, 

não poderia variar radicalmente a vulnerabilidade social da população com a real 

ampliação de oportunidades, ele parece ter promovido a convivência coletiva ainda 

que em tempo limitado: seja nos pontinhos de cultura (nome dado aos espaços 

parceiros), seja no chamado da população à escola. 

Pensamos ainda que o legado talvez nem fosse material, talvez 

viesse na forma de estímulo a construção de outras formas de participação na vida 

do bairro e integração coletiva. Assim, entendendo que um programa de grande 

alcance e que se pretendia de fato ir além dos muros da escola tinha capacidade de 

marcar os moradores do bairro e não somente aqueles que estivessem inscritos no 

PBE.  

Desta forma decidimos entrevistar moradores do entorno da escola. 

A lembrança ou não das transformações que o PBE promoveu ou a lembrança ou 

não do próprio programa poderia revelar o real alcance dessas atividades na vida do 

bairro bem como sua permanência no tempo. 



 
 

35 
 

A população que mora no entorno dessas escolas pôde perceber 

que havia uma política pública em curso tentando alterar a qualidade de vida de 

alunos e do próprio espaço urbano? Se perceberam essa mudança foi significativa? 

Foi aprovada? Desaprovada? Era perceptível que a escola do bairro estava 

promovendo atividades para manter alunos em tempo integral na escola? Isso 

gerava alguma diferença na rotina do bairro? 

1.3 Formato da dissertação  

Para iniciarmos nosso empreendimento de tentar responder a essas 

perguntas, acreditamos ser necessários dois passos: 1) saber das origens da ideia 

de bairro escola pois a origem desta ideia conta uma história e através desta história 

esperamos entender melhor das possibilidades do PBE e seus possíveis 

significados e 2) construir uma forma de abordagem a fim de receber respostas 

espontâneas, sem induzir respostas favoráveis ou desfavoráveis para compreender 

melhor o fenômeno de um ponto de vista do qual ainda não tinha sido estudado. 

Assim, no capítulo que se segue, empreendemos uma busca pelas 

origens do conceito de cidade educadora, base de projetos como o Cidade 

Aprendiz, Escola Cidadã e o PBE. Nele discutiremos modificações do sistema de 

ensino no século XX, valorização do conhecimento escolar em detrimento de outras 

formas de conhecimento bem como a centralidade da educação em um projeto que 

se pretende uma política pública para alterar a sociedade e o espaço urbano como 

um todo. Junto à noção de cidade educadora, lançamos uma discussão sobre 

utopias e como elas podem basear nossa ação. 

Em seguida, no terceiro capítulo, expandindo essas ideias de ação e 

utopia, conduzimos reflexão que busca as origens da educação no próprio modo de 

pensamento ocidental; a derivação deste modus pensandi até a contemporaneidade 
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está diretamente ligada às possibilidades de ação que temos, e se há um desejo de 

transformação, a própria base do pensamento é que deve ser transformada. 

Apoiados no segundo capítulo  para entender possíveis significados 

do PBE, iniciamos no quarto capítulo nossa investigação no município de Nova 

Iguaçu guiados pelas perguntas: os resultados do PBE geraram algum resultado 

perceptível à população que mora em um bairro escola? Os anunciados projetos 

culturais e de requalificação urbana mudaram em algo a vida e cotidiano dos 

bairros-escola? 
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2. Cidades educadoras: transformações da escola na sociedade do 

conhecimento 

 

 Apresentamos o Programa Bairro Escola (PBE) de Nova 

Iguaçu no capítulo anterior, este programa de governo implementado pelo prefeito 

Lindberg Farias em 2006 possui características de cooperação entre diversas 

entidades intramunicipais e transmunicipais, se apoiou no vínculo escola-

comunidade e no aproveitamento de instrumentos como Organizações Sociais, 

ONGs e voluntariado para fazer da escola um ponto de irradiação de cidadania. 

Essa forma de articulação sugere uma atualização do significado de escola, uma 

tentativa de deixar de pensar a educação como assunto que se produz apenas 

intramuros do espaço escolar para pensá-la como algo maior, que acontece em 

todas as esferas da vida. Esses ideais se encontram, ainda que em formação, em 

discussões iniciadas nos anos 1970. Em um contexto de uma intensa 

movimentação que buscava a renovação da educação nasce o conceito de cidade 

educadora.  

Tendo por base a reflexão de que a escola deveria ensinar mais que 

conteúdos escolares, enuncia-se que a educação deveria habilitar o indivíduo para a 

vida. A educação começa a ser vista como chave do que seria uma cidadania 

integral, e para alcaçar tal objetivo, a educação deveria contar com a colaboração 

da comunidade e estimular o cidadão na participação das decisões da vida urbana. 

O papel da escola é redescutido e novas diretrizes tentam redefiní-lo, bem como, se 

redefinem papeis de outras instituições sociais dentro da chamada sociedade do 

conhecimento.  

Esta sociedade pressupõe construção coletiva de conhecimentos 

que visam o compartilhamento de recursos, disseminação da informação e direito às 
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tecnologias que permitem a comunicação e educação atuais; a interação para 

construção do conhecimento é pensada ideologicamente como sem restrições de 

espaço e tempo e voltada ao bem comum (DZIEKANIAK; ROVER, 2011). 

Dentro desta nova sociedade, uma nova escola é pensada: essa 

nova escola deveria formar cidadãos conscientes do seu papel transformador, 

cientes da sua posição como ―elemento que compõe a cidade‖, indivíduo que 

produz a cidade e é por ela produzido (GADOTTI, 2006).  

Movimentando as ideias do Ano Internacional da Educação (1970), 

a UNESCO incentiva a produção de cartilhas a fim de fundamentar a visão de uma 

sociedade integrada, que não separa a escola de outras esferas coletivas e nem a 

hierarquiza, dando a outros elementos da vida em sociedade o caráter de educador 

também (GADOTTI, 2003).  

A reverberação dessas ideias gera ao longo do tempo projetos-

teste, inspirados nesses ideais e inventando metodologias para a efetivação dessa 

abertura da escola para seu entorno. O mais célebre é o caso de Barcelona com as 

comunidades de aprendizagem. O caso de Barcelona é importante porque é dele 

que se constuitui uma rede internacional de cidades dispostas a seguir os preceitos 

constituídos ao longo dos anos 1970. Os primeiros casos brasileiros são o projeto 

Aprendiz de São Paulo e o Escola Cidadã de Porto Alegre. O PBE seguirá uma 

linha semelhante a esses projetos que mencionamos, sendo a apontada inovação 

de gestão uma forma diferente de angariar recursos para se chegar aos mesmos 

resultados esperados de uma cidade educadora. 

A elaboração do conceito de cidade educadora reflete a 

efervescência de intelectuais do período que tentavam entender as transformações 

da própria sociedade. A expansão das redes que criaram a chamada sociedade 
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globalizada alterava a vida como um todo. Sumarizamos aqui essas reflexões com 

vistas ao entendimento do conceito de cidade educadora.  

 

 2.1 Sociedade do conhecimento 

O contexto histórico que baseia a ideia de sociedade do 

conhecimento é denominado por Harvey (2007) de Acumulação Flexível. Neste, 

inovações no processo produtivo redefiniram não só mercados e serviços 

financeiros, foram responsáveis por uma mudança que reorganizou a base material 

das sociedades. A mudança na indústria alterou o mundo do trabalho e assim 

também as condições de sobrevivência, as ações dos agentes, a estrutura social. 

Ao contrário do período anterior, no chamado capitalismo pós-industrial a ciência 

tem mais importância que o trabalho. Valorizam-se a informação e o conhecimento 

e ―na medida em que o conhecimento e a tecnologia se transformaram no recurso 

central da sociedade, tornam-se inevitáveis certas decisões políticas‖ (BELL apud 

BERTERO, 2005, p. 2).  

O saber ganha destaque equivalendo-se à posse de propriedade. 

Altera-se também a característica do conhecimento, inovação e desenvolvimento se 

tornam palavras chave e assim teoria se impõe sobre o conhecimento empírico na 

base das decisões com vistas à produção tecnológica industrial. A sociedade passa 

a se tornar meritocrática e de prestadores de serviços (BERTERO, 2005). 

Na sociedade do conhecimento as atividades que ocupam lugar 

central no sistema econômico mundial são as que produzem e distribuem 

informação e conhecimento, é através do conhecimento que se almeja superar 

dificuldades, propagar bem-estar na sociedade. A mudança da tônica no mundo do 

trabalho, modifica toda a estrutura social, cria novos atores e modifica o papel das 
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instituições. O papel do Estado se altera, a velocidade da veiculação da informação 

altera relações sociais e também a escola em seu modelo tradicional não se adapta 

ao novo mundo (BERTERO, 2005). Cria-se a necessidade de novo tipo de 

educação capaz de habilitar indivíduos a pensar em meio ao grande fluxo de 

informações, a viver neste novo mundo e não decorar as informações das 

seguimentadas ciências ensinadas na escola tradicional (SANTOS, 2010).   

O processo gerado pelas transformações tecnológicas é tido como 

revolucionário e, para Alvin Toffler (1980),  assim como a invenção da imprensa, a 

revolução agrícola e a industrial, uma nova revolução se organizou no fim do século 

passado e redefiniu a economia e as relações entre pessoas, instituições e lugares. 

O modo de gestão, o planejamento, a forma de comunicar muda e, ideologicamente, 

vislumbrado o poder transformador contido nesta nova forma de pensar 

conhecimento e informação, acredita-se na democratização e disseminação da 

informação para todos (DZIEKANIAK; ROVER, 2011).  

O primeiro a teorizar sobre uma sociedade baseada nas 

potencialidades da informação foi Daniel Bell e em 1978, apesar de não propor a 

nomenclatura ―Sociedade do Conhecimento‖, já propõe a tese de que haverá uma 

grande alteração no setor de serviços que aumentará a demanda por cargos que 

estejam vinculados ao conhecimento. Bell também explicita a ideia de concorrência 

entre empresas via inovações tecnológicas e que estas empresas determinariam 

qual lugar seria dominante na sociedade ao criar o que chama de ―elite do 

conhecimento‖. O poder econômico se voltaria então ao conhecimento como forma 

de desenvolver a tecnologia e os computadores (idem, 2011).  

Tentando definir o que seria essa nova sociedade, nos anos 1990, 

começa a ser utilizado o termo ―Sociedade da Informação‖, que ganha destaque em 
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reuniões da antiga Comunidade Europeia e OCDE. Porém, para Sally Burch (2005) 

o termo é uma construção política e ideológica pró-globalização, pró-mercado auto 

regulado e que conta com o apoio de organismos internacionais como a OMC, o 

FMI e BM. É sem dúvida a nomenclatura mais difundida e até hoje pretende definir o 

que é esta sociedade de economia informacional, escondendo porém sua base nos 

ideais da livre concorrência liberal (ibidem, 2011).  

É assim que a terminologia ―Sociedade do Conhecimento‖ começa a 

ser utilizada no mundo acadêmico como forma de se referir a essa sociedade em 

transformação. Outros nomes também são dados como Terceira Onda – Toffler, 

1980, Sociedade Informática – Schaff, 1986, traduzido por Sociedade da Inteligência  

–  Gorz, 2003. Em 1994, Peter Duncker pensa essa nova sociedade como Pós-

Capitalista, ou, nem comunista nem capitalista, marcada pela geração de riqueza 

através de conhecimento transferido via tecnologias de informação. Denominada 

também sociedade em rede, já foi denominada sociedade pós-informação ou 

sociedade digital – Negroponte, 2006 e o foco desta última terminologia está mais 

no estilo de vida e alterações do cotidiano das pessoas (ibdem, 2011).  

Castells (1999) já define a sociedade como informacional (e não do 

conhecimento), focando no fato de que a informação é o fator produtivo, sendo o 

poder e a forma da sociedade subjugados a este; e mesmo os antigos fatores de 

produção, tanto industrial como agrícola, passam a ser guiados pela lógica da 

informação pois  

embora o conhecimento e a informação sejam elementos decisivos em 
todos os modelos de desenvolvimento, a escolha pelo informacional indica 
o atributo de um modo específico de organização social, através da qual, a 
geração, o processamento e a transmissão da informação se transformam 
nas fontes fundamentais de produtividade e poder; devida às novas 
condições tecnológicas que surgem neste período histórico (CASTELLS 
apud DZIEKANIAK; ROVER, 2011).  
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E em 2001, pensando do ponto de vista da vivência nessa 

sociedade e não o caráter produtivo, Bauman (2001) oferece a nomenclatura 

sociedade líquida. Nesta, as alterações se dão antes mesmo que um paradigma 

possa se fixar, e é marcada por crises justamente pela característica de ser 

eternamente um projeto não realizado no qual a esfera individual se confunde com a 

coletiva de forma dinâmica, temporária e fluida – um eterno devir (idem, 2011).  

Observamos que a depender do autor, a definição desta sociedade 

assume características diversas, uns se focam nas transformações tecnológicas, 

outros na mudança de rumos da economia, há ainda aqueles que se focam mais 

nas transformações da vida social. Todos os autores porém tentam definir a 

sociedade contemporânea e seus valores. Assim, acreditamos ser importante uma 

discussão sobre o termo conhecimento e, dentro do tema apresentado – um projeto 

educacional – o questionamento sobre que tipo de conhecimento é valorizado na 

sociedade contemporânea.  

 

 2.2. A legitimidade do conhecimento e o currículo escolar 

Em 1970, Ano Internacional da Educação, a UNESCO promove um 

debate para pensar alternativas educativas para um mundo em mudança. As 

discussões sobre a revolução tecnológica recaem sobre o sistema educacional 

como forma de se criar espaço para adaptação. Mudando-se o sistema produtivo, 

alteram-se os conhecimentos considerados importantes a serem estudados 

(SANTOS, 2010).  

Sene (2008) discute o currículo escolar e como este é reflexo do 

que a sociedade acha importante ensinar, dado que há diversos entendimentos do 

que seja conhecimento. Baseado em autores como Daniel Bell, Henri Lefebvre, 



 
 

43 
 

Manuel Castells e Allan Johnson pensa a definição de conhecimento. O autor atenta 

para as diversas visões de mundo que estão contidas em cada interpretação do 

termo e que formulações típicas do pensar a sociedade do conhecimento de forma 

liberal – tais como ―o conhecimento que age sobre o próprio conhecimento‖, ―o 

conhecimento substitui a mão-de-obra‖ ou ―o conhecimento se torna o centro do 

sistema produtivo‖ – denotam um enviesamento da palavra para expressar apenas 

um tipo de conhecimento, o conhecimento lógico, técnico e voltado à produção 

econômica. Parece claro que esse modo de pensar exclui o conhecimento cotidiano 

do mundo da vida ou mesmo o conhecimento de outros modos de desenvolvimento 

como os que seguem a lógica agrária e industrial que possibilitaram as revoluções 

anteriores.  

O conhecimento, nesta perspectiva, é tratado de maneira 

instrumental e subserviente às demandas do mercado financeiro, sendo assim, um 

conhecimento que valoriza a lógica gerencial, como se todo e qualquer indivíduo 

fosse adquirir um banco ou ser um empresário. Ainda que este conhecimento não 

sirva a todas as pessoas, a empregabilidade dos indivíduos nesta sociedade acaba 

condicionada a esses fatores. E com essas inferências, o autor aponta para uma 

instrumentalização do currículo escolar pelo sistema produtivo com vistas a 

referendar certas formas de conhecimento em detrimento de outras. Tendo isso em 

mente, o autor salienta a necessidade de diferenciar as palavras dado, informação, 

conhecimento e inteligência. Não somente para pensar as diferenças entre os 

vários conhecimentos mas também para as terminologias usadas para definir a 

sociedade contemporânea.  

A palavra dado remete a sequência de símbolos sintáticos sem 

semântica. Já a informação envolve a comunicação e por isso, envolve semântica 
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e significado ou sentido. Conhecimento, como já dito é polissêmico, tendo 

entendimento variado entre julgamento racional sobre algo, aquilo que 

compreendemos como real e verdadeiro, construção baseada em nossas 

experiências. E inteligência está relacionada aos nossos valores, ao modo de 

projetar e reelaborar informações e conhecimentos; assim como o conhecimento, 

tem vários sentidos que vão da capacidade de operacionalmente responder 

determinadas demandas, capacidade de elaborar coisas que sejam legitimadas em 

determinado ambiente ou cultura e são de vários tipos: linguística, lógico-

matemática, corporal, espacial, interpessoal etc. (SENE, 2008).  

Quando assumimos que existem diversos tipos de conhecimento e 

que alguns são mais valorizados que outros, no fundo, estamos legitimando a visão 

de que há diversas formas de se fazer ciência. Apesar disso, algumas dessas 

formas são mais valorizadas que outras. E essa é uma discussão que, assim como 

as teorias que tentam definir a nova sociedade em transformação no fim do século 

XX, também é levada a cabo por conta de transformações sociais intensas. A 

validação de ciência como sendo apenas aquela que é feita com bases positivistas 

e que conte com rigorosos processos de verificação baseados em axiomas, começa 

a ser fortemente questionada em meados do século passado. A fronteira entre o 

que é ciência e o que são outras formas de conhecimento já não parece mais tão 

nítida e se instala um clima de desconfiança epistemológica sobre o paradigma 

predominante e questiona-se sobre o que estaria por vir e quais seriam as 

características do conhecimento que viria a ser produzido em tempos pós-

modernos5.  

                                              
5
 A designição pós-moderno não é referente a um conjunto concreto e uniforme de perspectivas, 

dado que a tendência das teorias contemporâneas é avessa a generalizações, denominar as 
diversas correntes teóricas contemporâneas de pós-modernas seria contraditório. É importante 
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Boaventura Santos em texto de 1988 explora as características que 

a ciência assume nessa nova sociedade que surge. O autor enxerga uma tendência 

dupla: uma reconhece a não linearidade da oposição ciências naturais e ciências 

sociais porém crê num atraso das ciências sociais que pode ser superado com 

aperfeiçoamento metodológico, tempo e dinheiro; outra reconhece as ciências 

sociais como tendo metodologia própria e como ciência independente (que não 

pode e nem deve usar dos mesmos procedimentos utilizados pelas ciências 

naturais), uma ciência que está atenta ao fato de que a ação humana é 

radicalmente subjetiva6.  

Esse embate além de expor um combate à lógica da ciência 

positivista – ou à ideia de que a realidade possa ser entendida através de um único 

olhar, o olhar ―da‖ ciência – aponta para a busca e legitimização de um 

conhecimento que seja produzido de forma mais livre de dogmatismo e autoridade. 

Esse esforço foi o começo do processo de relativização experimentado atualmente, 

já que parece bem aceita a existência de diversas formas de abordar um assunto e 

que a verdade depende do conjunto de postulados do qual se parte. Pedro Demo 

(2002) afirma que não só diversas formas de olhar são possíveis, como elas 

deveriam se unir pois ―é preciso superar o conhecimento disciplinarizado, porque 

reduzindo a realidade ao olhar de apenas uma disciplina [...] ao invés de construir a 

realidade, inventa[mos]-a‖ (DEMO, 2002, p.9 – grifo nosso). 

Lefebvre (apud SENE, 2008) afirma que ―cada época deve esforçar-

se por organizar, sistematizar numa ‗síntese‘, o conjunto de conhecimentos sobre a 

natureza. Mas nenhuma dessas sínteses pode se pretender definitiva‖ destacando a 

                                                                                                                                             
ressaltar que enquanto algumas teorias pensam o pós-moderno como reformulação do moderno, 
outras se propõem a ser contra o moderno (PEIXOTO, 2008). 
6
 No terceiro capítulo desta dissertação exploramos melhor a questão da subjetividade da ação 

humana. 
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importância da historicidade7 do conhecimento, colocando-o como movimento em 

oposição ao que é estanque. 

Um ponto importante a ser destacado é a negligência ontológica que 

por muito tempo marcou o fazer ciência, a busca pela verdade científica valorizou a 

utilidade do conhecimento, porém, como nos parece óbvio hoje, negligência é 

diferente de não existência, assim, implicitamente esse modo de fazer ciência 

carregava um modo de ver o mundo (que apesar do rigor se assentava em critérios 

seletivos dessa única perspectiva). Exemplos disso são encontrados nos acidentes 

sequenciais de origem industrial, na crise ambiental-ecológica, subproduto direto do 

uso de técnicas especializadas em conseguir determinado produto mas não 

complexas o suficiente para não criar externalidades prejudiciais ao meio e aos 

próprios seres humanos (SANTOS, 1988). 

No bojo destas discussões semeiam-se novas metodologias e no 

que se refere à educação, pedagogias relativistas que negam as formas clássicas 

de ensino surgem e são hoje a principal tendência da produção acadêmica sobre 

educação no país (STRENZEL, 2009). Essas pedagogias promovem o 

multiculturalismo e pela característica de ―aperfeiçoamento pessoal com vistas à 

transformação social‖. De modo interessante temos um exemplo nacional que levou 

a renovação da educação no fim do século XIX chamado Escola Nova8 (DUARTE, 

2008). Assim como os esforços iniciados nos anos 1970 para a renovação da 

educação agora no século XXI, o Escola Nova foi uma proposta de renovação que 

baseou diversas políticas educacionais do início do século XX. Gadotti, autor chave 

dos escritos sobre cidade educadora no Brasil, também faz essa comparação entre 

                                              
7
 Ou naturalização das teorias enquanto produto em si, sem considerar seu contexto de produção. 

8
 O movimento Escola Nova é melhor caracterizado na seção 2.3 
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o movimento escolanovista e aquele pela Escola Cidadã9 e afirma que assim como 

o Escola Nova teve grande impacto na educação, espera que o movimento pela 

Escola Cidadã tenha grande impacto na escola do século XXI. 

Os conceitos de Escola Cidadã e de cidades educadoras são 

vinculados, são termos que aparecem na esteira desse movimento de 

transformação da educação. Para entender melhor a terminologia e o pano de fundo 

de ambos nos deteremos sobre o tema antes de seguirmos com o raciocínio sobre o 

currículo escolar e a permanência da hierarquia de valores entre diferentes tipos de 

conhecimento.  

 

  2.2.1Cidades educadoras 

A ideia de cidade educadora está contida em um relatório da 

UNESCO de 1974 que aproxima também as noções de educação e cidadania, 

qualidade de vida, motivação e emprego, institução escolar e cooperação 

internacional. O relatório ―Aprender a ser‖ escrito pela Comissão Internacional para 

o Desenvolvimento da Educação presidida por Edgar Faure (Ex-ministro de 

Educação da França) revê a função da escola e afirma que é desta que deveriam 

advir a resolução para a falta de felicidade e miséria geradas no período de 

transformação que gerou grande desenvolvimento tecnológico.  

A cidade educadora aparece como uma proposta de descontrução 

da escola como instituição hegemônica no processo de educação e de valorização 

                                              
9
 Escola cidadã seria aquela que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela, 

escola que se assume como um centro de valores e deveres. Esse movimento se inicia no processo 
de redemocratização pós constituição de 1988. A legislação prevê uma gestão democrática da 
escola pública, autonomia do poder local rumo ao combate a exclusão social. Diversas prefeituras se 
lançaram ao desafio e o Instituto Paulo Freire sistematizou procedimentos facilitadores do que seria 
uma escola democrática e disponibizou como material-guia para a criação deste tipo de escola (IPF, 
1998). 
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de instrumentos não escolares para pensar uma sociedade capaz de ser educativa 

via seus meios, instituições e formas de organização. Ao aprender com a vida na 

cidade, a pessoa tem a chance de se desenvolver integralmente, explorar suas 

próprias possibilidades, oferecer aos outros e à própria vida na cidade suas 

contribuições num processo educativo que se ―estende na esfera inteira da pessoa 

humana, na plenitude de suas dimensões, demasiado vastas e complexas para se 

conterem nos limites de qualquer ‗sistema‘, no sentido estático, não evolutivo do 

termo‖ (FAURE apud SANTOS, 2010, p. 41). Moll (2008) afirma que há uma crise 

no modus operandi que separa os processos educativos instituídos pelo poder 

público e aquele realizado pelas relações sociais, familiares e comunitárias. Propõe 

uma ―pegagogia da vida na cidade‖ que estreite relações entre escola e vida, 

articulando poder público a grupos organizados. 

Ainda segundo o relatório da UNESCO, a cidade quando se mantêm 

à altura do homem é de grande potencial educativo, pela intensidade de trocas e 

solidariedade entre redes e estruturas das instituições. E é sob eco internacional de 

pedido de abertura do sistema escolar em nome de um novo sistema mais 

permanente e que gire em torno do mundo da vida que acontecem as conferências 

como a de Jomtien ―Educação para Todos‖ e o Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras em 1990. Segundo estes, uma cidade educadora é aquela que exercita 

intencionalmente suas possibilidades educadoras.  

Podemos falar em cidade que educa quando ela busca instaurar, com 
todas as suas energias, a cidadania plena, ativa, quando ela estabelece 
canais permanentes de participação, incentiva a organização das 
comunidades para que elas tomem em suas mãos, de forma organizada, o 
controle social da cidade. É a sociedade controlando o Estado e o Mercado. 
A cidade educadora persegue a utopia das cidades justas, produtivas, 
democráticas e sustentáveis que são aquelas que conseguem ―romper com 
o controle político das elites locais e com as formas burocráticas, corruptas 
e clientelistas de governar‖ e estabelecem uma nova esfera pública de 
decisão não-estatal, como o ―orçamento participativo‖ e a ―constituinte 
escolar‖, que já se tornaram emblemáticos nas gestões populares 
(GADOTTI, 2006, p.136).  
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No Brasil, na década de 1980, livros como ―O  esquecimento  da  

educação  e  a  educação Permanente‖ de Moacir Gadotti, ―Cidade Educativa – Um 

modelo de renovação da educação‖ de Jefferson da Silva e ―Política e Educação‖ de 

Paulo Freire se propõem a extrapolar o sectarismo disciplinar característico da 

modernidade em nome de uma progressiva e mais humana aproximação dos 

conteúdos escolares com os conteúdos da vida (SANTOS, 2010, p. 45). 

A cidade de Porto Alegre é pioneira na aplicação do conceito cidade 

educadora como política pública. Visando uma gestão ―democrática-popular‖, desde 

1993 a cidade empreende um projeto de Escola Cidadã que compreende, 

principalmente, o planejamento participativo, a autonomia da escola como estratégia 

da qualidade de ensino e a construção da cidadania como prática pedagógica. 

Tarso Genro, duas vezes prefeito de Porto Alegre, destaca em suas ―21 teses para 

a criação de uma política democrática e socialista‖ a necessidade de uma nova 

cultura política com a incorporação de novos agentes sociais com nova esfera 

pública capaz de articular organizações locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Define cidade educadora como a cidade capaz de realizar seu planejamento urbano 

com promoção da melhoria das condições vida, viabilizando habitat saudável com 

cultura educação e trabalho para todos (GADOTTI, 2006). 

No esteio do Movimento Escola Cidadã, em 2002, durante a 

realização do Fórum Social Mundial o Instituto Paulo Freire organizou o ―Primeiro 

Encontro Internacional de Escolas Cidadãs‖. No mesmo ano, também em Porto 

Alegre foi organizado o X Seminário Nacional de Educação com tema ―Culturas e 

ciclos da vida: desafios da (re)invenção da escola na Cidade Educadora‖ 

(GADOTTI, 2003). Em 2004, a cidade de São Paulo implementa o projeto dos CEUs 
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(Centro Educacionais Unificados), proposta de unir setores tais quais meio 

ambiente, educação, emprego e renda, participação popular, desenvolvimento local, 

saúde, cultura, esporte e lazer via equipamentos urbanos que fossem capazes de 

unificar a comunidade. Escolheram-se áreas carentes da cidade, neste espaço além 

da escola, foram instalados equipamentos necessários ao lazer e espaços de 

reunião da comunidade nos quais se pudesse afirmar direitos e promoção de 

cidadania (GADOTTI, 2006). 

Outro projeto mais antigo aplicado na cidade de São Paulo é o 

Aprendiz. Datado de 1997, parceria entre o colégio Bandeirantes e o jornalista 

Gilberto Dimenstein que consistiu na execução de oficinas de redação nas quais os 

alunos produziram reportagens relativas ao tema ―Educação para a cidadania‖, 

apontando questões comunitárias que mereciam atenção além muros da escola. As 

reportagens resultaram num livro chamado ―Aprendiz do Futuro‖, base do 

surgimento da Associação Cidade Escola Aprendiz no bairro da Vila Madalena. 

Nascida como Organização Não Governamental, tornou-se Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público nos moldes da lei 9790 de 1999. Dimenstein 

define a Cidade Aprendiz como um laboratório de experiências de pedagogia 

comunitária e apesar das ideias de comunidades de aprendizagem10  datarem da 

década de 1980, as premissas que fundamentam a organização também visam 

estimular o protagonismo do cidadão estimulando professores, alunos, pais e 

demais membros da comunidade numa participação ativa ante aos conteúdos 

escolares (ACEA, s/d). 

Segundo Santos,  

                                              
10

 O conceito de comunidades de aprendizagem surge nos anos 1970 e se materializa na década de 
1990 com experiências educacionais na cidade de Barcelona. Têm como base o conceito de 
educação como vida e não educação para a vida, ou seja, com sentido diferenciado de educação 
escolar. O Movimento das Cidades Educadoras surge como resposta a esta perspectiva que emergia 
(SANTOS, 2010, p. 47). 
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O caráter político da noção bairro escola ressoa nas categorias que 
integram seus textos de referência – público, privado, moderno, pós-
moderno, Estado, governo, governança, governabilidade, gestão 
intersetorial ou multissetorial, global, local, comunidade, parcerias, redes e 
outras (SANTOS, 2010).  

 
Dando destaque à categoria redes o autor afirma que é através 

delas que se cria a possibilidade de intercruzamento de esferas, havendo a 

necessidade então de se criar uma base material para possibilitar esse aprendizado 

interseccional. A escola é o agente social que possui o maior potencial de 

mobilização e articulação das possibilidades educativas do bairro (mesmos 

preceitos do Ano Internacional de Educação de 1970).  

O conceito de cidade educadora se materializa via aplicação de 

política pública, um projeto destaque desse tipo é o bairro escola. Em 2004, a 

Organização Cidade Escola Aprendiz em conjunto com o UNICEF sistematiza a 

experiência do bairro Vila Madalena em uma publicação11 que visava ser referência 

para processos de desenvolvimento local e educação (ACEA, s/d). Em 2005 a 

prefeitura de Nova Iguaçu se propõe a adotar a metodologia bairro escola e, depois, 

se baseando em experiências feitas em 2006 a readapta à realidade local da cidade 

com altos índices de exclusão social e violência urbana12. Então em 2007 e em 

parceria com o Instituto Paulo Freire inicia a implementação do que foi caracterizado 

como ―caminho pedagógico para políticas públicas integradas e articuladas em torno 

da educação‖ (SANTOS, 2010, p. 69).  

Dadas essas especificações sobre o conceito de cidades 

educadoras e o PBE, retomamos nossa discussão sobre a legitimidade do 

conhecimento e o currículo escolar. 

                                              
11

 Chamada ―Bairro-escola: uma nova geografia do aprendizado‖. 
12

 O bairro Vila Madalena no qual foi instalado o Projeto Aprendiz é um bairro de classe média, 
média-alta. 
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  2.3  Currículo escolar e a prevalência da valorização de determinados saberes 

Neste tópico, retomamos duas afirmações constantes da seção 2.1: 

―O saber ganha destaque equivalendo-se à posse de propriedade‖ e ―Ao contrário 

do período anterior, no chamado capitalismo pós-industrial a ciência tem mais 

importância que o trabalho‖. Nos questionamos qual é o saber que ganha destaque 

e qual ciência tem mais importância que o trabalho. Apesar da tendência relativista 

que entende a existência de diversas formas de produção de conhecimento como 

legítimas, é interessante notar que certos saberes ainda são mais valorizados que 

outros. No que tange a temática da sociedade do conhecimento, a valorização de 

cursos de tecnologia, de negócios e gestão é premente e fica explicitada na 

popularização de cursos de MBA, gestão de negócios e tecnologia justamente pelos 

bons salários que são pagos aos que possuem este tipo de formação.  

Bendassoli (2000) afirma que um ―novo‖ credo se instalou nos 

modos e costumes de massa e atingiu amplos setores da sociedade alterando o 

repertório com o qual os indivíduos se descrevem a si mesmos. Trata-se de um 

discurso empresarial trazido da esfera laboral para a esfera pessoal e influencia o 

comportamento de diversas formas, do modo como se atua publicamente até ao 

modo como se mantém um relacionamento íntimo. E o discurso é empresarial 

justamente porque na hierarquia de valores sociais, é o mercado, a concorrência, a 

disputa que se assemelha a competições esportivas que tem ganhado destaque. O 

estereótipo do empresário se torna símbolo identitário em tempos de recompensa 

aos que têm iniciativa e autonomia. Esse ideal de indivíduo-empresário funciona 

como regra de ação no movimento de interpretar/criar/agir (n)a realidade na qual se 

está inserido.  
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O autor baseia sua análise em discursos coletivos. Para ele, o 

vocabulário permite a alguém a enunciação de suas crenças e sua forma de pensar 

o mundo. Através do discurso se pode buscar o entendimento que o indivíduo tem 

de si mesmo como sujeito. Assim, o autor analisa discursos políticos e econômicos 

que anunciam a ―falta de profissionais qualificados‖ ao mesmo tempo em que 

premiam o ―indivíduo conquistador‖ – aquele que por si mesmo foi capaz de criar 

uma carreira e sozinho conquistou o sucesso. É o discurso de construção do 

businessman providencial no contexto de um país que via sua taxa de desemprego 

aumentar (o texto tem como foco os anos pós recesso econômico de 1997) e via 

progressivamente avançar os discursos de ―fim do emprego‖ (ou fim da estabilidade 

com seguros e carteira assinada) anunciados por ―gurus‖ da administração que 

intentavam propor a solução para os ―indivíduos sem emprego‖. 

Esta análise do indivíduo Businessman parece corroborar com 

sucesso e disseminação dos cursos de gestão e de negócios observados 

contemporaneamente. A reestruturação da sociedade em torno das tecnologias de 

informação é responsável pela mudança de diversas instituições e, como já dito, o 

trabalho não escapa a esse processo de transformação. Se estruturalmente o 

indivíduo não encontra mais o mesmo apoio que sempre teve, a saída é a 

diferenciação individual que o fará super interessante frente ao novo mercado de 

trabalho. E é assim que revistas como a ―Exame‖ e ―Você S/A‖ mostram as grandes 

vantagens existentes no mundo management de contatos importantes e recheado 

de riscos e desafios (BENDASSOLI, 2000). 

Outra evidência do tipo de saber que é mais valorizado na 

sociedade do conhecimento está na importância do setor de serviços. Observa-se 

que aquele que se arranja de maneira digital tem ainda mais destaque vide 
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negócios feitos via internet por empresas de e-commerce como Alibaba, Amazon, E-

bay ou ainda empresas como o Facebook ou ainda Airbnb e Uber, pois vendem um 

conteúdo ou serviço que não produzem e ainda assim são tidas como as maiores 

empresas de cada ramo ao redor do mundo. É de se esperar que numa sociedade 

que valorize o indivíduo e a ação autônoma, seus indivíduos sejam tentados a se 

capacitar segundo essa lógica. 

E assim concluímos que a dita ―morte do emprego‖ afeta sujeitos 

específicos, exatamente aqueles que não corresponderem aos níveis de 

escolarização e refinamento exigido dos currículos. Porém, o que fica reservado ao 

indivíduo não-especializado e incapacaz de se especializar segundo esses critérios? 

Segundo Ehrenberg (apud BENDASSOLI, 2000) há uma faceta complementar ao 

―indivíduo conquistador‖ que seria o ―indivíduo incerto‖. Este é um indivíduo incapaz 

de gerir todas as demandas que são cobradas dele, se utilizando de diversas 

formas de ―usinagem interna‖ para tentar atingir os ideais de reconhecimento social 

ou econômico. É ―um indivíduo sofrente‖ que sempre precisa de apoio, seja de 

profissionais especializados, seja de medicamentos psicotrópicos. 

A equação do indivíduo, hoje, é composta por combinatórias que oscilam 
entre o ideal do indivíduo conquistador e do indivíduo incerto: liberação 
psíquica e iniciativa individual, insegurança identitária e impotência para 
agir. Isso permite a Ehrenberg dizer que a ―patologia‖ mais proeminente 
nos dias atuais é a  ―patologia da ação‖, isto é, a incapacidade de agir 
diante de um contexto sem limites e aberto a infinitas formas de 
construções subjetivas possíveis. Por isso, diz o autor, ―o homem de hoje é 
mais um traumatizado do que um neurótico (ou psicótico), ele está virado 
de baixo para cima, vazio e agitado‖. Isso desenha o quadro de um 
indivíduo cuja identidade, diante das novas ameaças e desafios externos e 
internos a si mesmo, ―está cronicamente fragilizada, mas que é 
perfeitamente acompanhável durante um longo espaço de tempo‖ 
(BENDASSOLI, 2000, p.207-208). 

 

Sem um lugar seguro dentro da nova situação social que se 

desenha, o indivíduo busca por novos referentes aos quais possa se espelhar, não 
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encontrando, acaba tendo como referência única sua própria trajetória. Para 

Ehrenberg há uma razão para essa perda de referências: 

A falência progressiva da capacidade política do estado em fornecer 
modelos legítimos de ação e referências sociais aos indivíduos tem dado 
margem a um movimento de neo-individualização, caracterizado pela 
valorização do indivíduo móvel, autônomo, independente, capaz de 
encontrar, por si mesmo, suas referências na existência e de se realizar por 
meio de sua ação pessoal. Dessa forma, segundo o autor, estamos 
entrando numa sociedade de indivíduos, onde o principal indicador 
subjetivo e social é a referência a si (EHRENBERG apud BENDASSOLI, 
2000, p. 206 – grifos do autor). 

 

Deslocados, os indivíduos que mais se afastarem do estereótipo de 

―indivíduo conquistador‖ e mais se aproximarem do de ―indivíduo incerto‖ estarão 

em situação de maior vulnerabilidade e tendem a precisar de apoio, seja via 

―usinagem interna‖ como dito por Ehrenberg, seja via assistencialismo, tão 

apregoado por organismos internacionais como UNESCO, BM e FMI, como 

veremos mais adiante. 

Nos interessa quando o autor usa a terminologia ―patologia da ação‖ 

pois se o indivíduo se sente limitado em suas escolhas individuais que tendem a 

levá-lo a uma ação não desejada, caso do ―indivíduo incerto‖, como pensar a ação 

deste indivíduo em prol do coletivo? E este questionamento fazemos porque 

encontramos na ideia de cidade educadora os ideais de participação ativa na 

promoção de cidadania e parceria no combate à exclusão social. Parece 

ambivalente desejar de um indivíduo, já em dificuldade de inserção no mundo 

capitalista neoliberal, sua associação à própria comunidade (que não o acolhe) para 

construir uma ação coletiva. Especialmente no caso do público alvo do PBE Nova 

Iguaçu, no qual deliberadamente escolheu-se uma população de alta 

vulnerabilidade social, como pensar a ação individual em prol de uma causa coletiva 

quando a lógica da competição individual é a grande tônica do currículo escolar (a 

exemplo dos destaques que se ganha por mérito ou mesmo a vitória representada 



 
 

56 
 

pelo ingresso numa universidade via vestibular, trajetória que se trilha sozinho, com 

ônus ou bônus retornados revertidos apenas ao indivíduo)? 

Ao mesmo tempo, pode parecer interessante a este indivíduo 

deslocado associar-se a uma causa que aparentemente vai contra a lógica desse 

sistema que o exclui, se este indivíduo for capaz de abandonar as ideias de sucesso 

e vitória incutidas no ideal de businessman. Quando se afirma que uma cidade 

educadora é construída via participação cidadã, fica claro o foco no cidadão (ou 

seja no indivíduo) nas formulações dos textos que falam sobre a produção de uma 

cidade educadora. O cidadão deve aprender a conviver para partilhar 

conhecimentos e ao mesmo tempo deve aprender habilidades para utilizar bem o 

espaço urbano (tanto para seu próprio conforto, como para permitir o 

compartilhamento desse espaço com outros). Esse aprendizado se dá via 

educação, porém, uma educação além escola que mescle conhecimento formal e 

informal na construção da cidade. O indivíduo deve perceber que a cidade é mais 

que um cenário, ela é uma construção na qual este tem papel importante, deve 

perceber que é espaço fonte de aprendizagem e cultura (GADOTTI et al., 2004, p. 

30-31). 

Esse foco no indivíduo se coaduna com a leitura de Ehrenberg 

sobre o enfraquecimento da confiança na sociedade dado que ―a vida era vivida 

pela maior parte das pessoas como um destino coletivo; hoje, ela é uma história 

pessoal. Cada um, de agora em diante, indubitavelmente confrontado com o incerto, 

deve se apoiar sobre si mesmo para inventar sua vida, lhe dar um sentido e se 

engajar na ação‖ (EHRENBERG apud BENDASSOLI, 2000, p. 208).  

Apesar de parecer contraditório, há de haver um denominador 

comum nesse foco no indivíduo, tanto na ideologia da sociedade do conhecimento, 
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quanto na ideologia das cidades educadoras. Santos e Soares (2009), questionando 

a afirmação de Gadotti ―a escola [na cidade educadora] se transforma num novo 

território de construção da cidadania, um núcleo de resistência à proposta 

neoliberalista internacionalizada pelos organismos internacionais como a UNESCO, 

o Banco Mundial e o FMI‖, afirmam que a cidade educadora e o seu projeto de 

escola cidadã não podem ser resistência à UNESCO dado que este é seu orgão 

patrocionador global e que os ideais construtivistas de educação são  baseados na 

concepção de cidadania participativo-conservacionista (uma das diretrizes do BM e 

FMI constantes do consenso de Washington13) (SANTOS; SOARES, 2009, p. 186).  

Santos e Soares (2009) apontam ainda o modo como essa ideia de 

cidadania aparece nestes manuais de educação, o foco no individual (e a base 

dessa afirmação está na Declaração dos Direitos Humanos) traz a ideia de que 

todas as pessoas já nascem cidadãs, retirando a dimensão de que a cidadania é 

uma conquista. A cidadania que em teoria já nasce com todos as pessoas só serve 

à educação hegemônica, voltada a uma nova cidadania política que é apoiada no 

consumo de massas e só tem sentido na participação da produção e no usufruto de 

bens e valores. Segundo os autores, este tipo de política encara ―o exercício da 

cidadania como uma ação nostálgica de reconquista dos tempos do fordismo, dos 

tempos do emprego, constituindo o proletário em um sujeito político coletivo em luta 

pela inclusão social e transformando o militante político em um voluntário‖ 

(SANTOS; SOARES, 2009, p.187 – grifo nosso).  

                                              
13

 Consenso de Washignton é o nome dado à reunião de funcionários do governo norte-americano e 
dos organismos financeiros internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID - especializados 
em assuntos latino-americanos ocorrida em 1989 com o objetivo de avaliar as reformas econômicas 
empreendidas na América Latina. O encontro foi promovido pelo Institute for International Economics 
e contou com a participação de diversos economistas latino-americanos para relatar a experiência de 
seus próprios países (BATISTA, 1994).  
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Essa problemática da hegemonia de pedagogias relativistas na 

educação contemporânea (ou, com prevalência do construtivismo, do 

multiculturalismo e da pedagogia de projetos) também é tratada por Newton Duarte 

Um aspecto comum a essas pedagogias é a ausência da perspectiva de 
superação da sociedade capitalista e, por conseqüência, uma concepção 
idealista das relações entre educação e sociedade. Mesmo que nos 
trabalhos de alguns defensores dessas pedagogias existam momentos de 
crítica a certos aspectos da sociedade capitalista como, por exemplo, às 
políticas neoliberais em educação, tais críticas acabam sendo neutralizadas 
pela crença na possibilidade de resolução dos problemas sociais sem 
necessidade de superação radical da atual forma de organização da 
sociedade, a qual tem como centro dinâmico a lógica do capital. Como, 
porém, os problemas sociais mostram-se cada vez mais agudos, a solução 
ilusória à qual aderem essas pedagogias é a da visão idealista de 
educação. O adjetivo idealista. é usado aqui não com referência à adesão a 
ideais, mas com referência ao princípio segundo o qual os problemas 
sociais são resultados de mentalidades errôneas e, portanto, difundindo-se, 
pela educação, novas idéias entre os indivíduos, especialmente os das 
novas gerações, aqueles problemas poderiam ser solucionados (DUARTE, 
2008, p.1 – grifo nosso).  

 

Vejamos um exemplo do idealismo da resolução de problemas 

sociais via educação presente no ideal de cidade educadora analisando um vídeo 

da Associação Internacional das Cidades Educadoras (figuras 2 e 3).  

Em um primeiro momento, uma cidade cinzenta é mostrada e na 

sequência cenas nas quais as pessoas são desrespeitadas se desenrolam em 

espaços pouco apropriados para as atividades realizadas. Uma pessoa com um 

mapa na mão em um beco escuro tenta se orientar. Depois uma senhora idosa que 

carrega suas compras em um carrinho tem suas mercadorias derrubadas por um 

carro apressado que a desrespeita na travessia de uma rua. Ainda aparecem um 

cadeirante com dificuldades de atravessar a rua devido à guia não rebaixada e duas 

crianças olham pasmas um rio cheio de lixo. A câmera se afasta e do alto mostra 

uma cidade engarrafada, poluída, com muito barulho e é em meio a essa cidade 

caótica que aparece nos céus um livro voador. As pessoas o seguem com os olhos, 
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curiosas vão verificar o que era quando este cai no chão. Trata-se da carta das 

cidades educadoras.  

FIGURA 2 – PRIMEIRA PARTE DO VÍDEO SOBRE CIDADES EDUCADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante destacar que o vídeo não tem falas, apenas sons 

ambiente, risadas e murmurinhos a depender das cenas que mostram pessoas. 

Outro ponto de destaque é que a primeira parte do vídeo é em preto e branco e a 

carta das cidades educadoras aparece colorida. O que se segue à chegada da carta 

é a transformação da cidade. Após a mágica chegada da carta, que numa cena 

típica de super herois que chegam para salvar as pessoas, aparece voando e 

atraindo o olhar de todos que se surpreendem com o fato.  

Uma faixa de pedestre e um semáforo são instalados na rua na qual 

se encontrava o cadeirante com dificuldades para atravessar. Depois, numa tomada 

do alto, mostra-se a construção de diversas passarelas e ao mostrar a construção 

de uma passarela em específico, duas pessoas que estavam em lados opostos da 

avenida sobem correndo as escadas e se abraçam felizes no meio da passarela. A 
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senhora que outrora fora quase atropelada por um carro, agora brinca com um bebê 

num carrinho pois está numa calçada de tamanho apropriado para o uso dos 

pedestres. Os lixos são recolhidos e colocados numa lixeira com uma placa ao lado 

―não jogue lixo no chão‖. As pessoas aparecem felizes, as crianças riem, a cidade 

está colorida, há locais de lazer, o rio está limpo! E o mais importante, tudo isso 

acontece após o indivíduo ler a carta das cidades educadoras (último quadrinho da 

figura 3) e ouvir outras pessoas que já estão informadas sobre as mudanças na 

cidade. Eis aqui foco na ação individual e a diferença que ela faz na cidade como 

totalidade. 

FIGURA 3 – SEGUNDA PARTE DO VÍDEO SOBRE CIDADES EDUCADORAS 

 

A ideia principal aqui apresentada é a de que ao receber a 

informação o indivíduo é capaz de se transformar num cidadão e com isso a cidade 

se transforma através da transformação da própria ação individual. Há nesse 
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discurso duas afirmações implícitas: i) a informação de que a educação pode salvar 

o indivíduo de um ―mundo cinza‖ de espaços indesejados rumo a um ―mundo 

colorido‖ de espaços felizes nos quais as pessoas convivem em harmonia; ii) existe 

uma cidade perfeita (e perfeita para todos os indivíduos habitantes) e esta pode ser 

alcançada via ação de indivíduos informados e bem educados nos preceitos da 

cidade educadora.  

Sobre a primeira afirmação podemos dizer que se trata de uma 

visão de educação que se coaduna com princípios do já citado individualismo, da 

sociedade de indivíduos, da sociedade da informação. O professor Vilson da Mata 

comparando utopias sociais do século XVI ao que chama de ―propostas 

educacionais inovadoras da atualidade‖ afirma que estas se focam demasiadamente 

no processo de aprendizado ao invés de focarem no produto da aprendizagem. É 

dado ao aluno a liberdade de escolha de método, de enfoque, de ritmo e tema, 

porém, o protagonismo vendido a esse aluno é falso pois tratam-se de saberes 

descontextualizados, que normalmente servem ao momento presente 

(neoliberalista) mas não tratam das relações socio-históricas nas quais foram 

produzidos e assim este estudante não seria sujeito de sua própria história (DA 

MATA, 2011).  

Da Mata pensa os projetos educacionais contemporâneos através 

da questão da emancipação humana. Acredita que os projetos atuais já não 

possuem a característica de ―transformação radical‖ da sociedade e se acomodam 

nos ideais de consumismo e desvalorização geral da força de trabalho, oblitera-se o 

sonho de uma sociedade diferente da existente e ―uma vez que apenas o momento 

presente se coloca como importante: ―o futuro fica parecendo o presente com mais 

opções‖ (DA MATA, 2011, p.255). Quando o projeto educacional não apresenta 
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possibilidades de mudança radical da realidade na qual se está inserido, este 

apenas reforça a ideia de que a a única opção é apenas a continuação do processo 

social já em curso. Por mais que aparentem ser inovadoras as mudanças no 

sistema de ensino, pequenas inovações no sistema educacional não são capazes 

de mudar a totalidade da sociedade. Acreditar nisso é pensar os problemas sociais 

como produtos de uma mentalidade errônea e que basta corrigir mentalidades via 

educação para que estes problemas se resolvam. Este é o ideal de escola 

salvadora condizente com a ideia clássica de ciência positiva evolucionista, que vê a 

realidade com um único olhar e busca uma única e perfeita verdade.  

Para o autor, a educação possui um duplo caráter: 

Em primeiro lugar, em sentido mais amplo, a educação é a promotora e a 
conservadora dos conhecimentos acumulados historicamente e 
transmitidos de geração em geração. Não é a educação que produz tais 
conhecimentos, mas é dela a função de garantir que as gerações mais 
jovens não repitam os mesmos erros das gerações mais antigas, utilizando 
como ponto de partida suas conquistas para avançar confirmando, 
negando, reconstruindo e reformando os conhecimentos antigos, bem 
como descobrindo, a partir daquilo que já está historicamente estabelecido, 
novos conhecimentos e novas fronteiras a serem conquistadas. Em 
segundo lugar, em sentido mais estrito, a educação reflete a imediatez 
histórica de uma determinada forma de organização social. Em diferentes 
momentos históricos e em diferentes formas societárias, a educação se 
apresenta ora como elemento contestador no interior das relações sociais, 
ora como elemento reforçador dessas mesmas relações sociais. Inclusive a 
maneira como a educação é entendida também vai se transformando 
conforme mudam as condições e interesses sociais que sobre ela incidem. 
A forma como a educação se apresenta e as funções específicas às quais 
responde expressam muito fielmente a própria organização social, neste 
sentido é que a imediatez histórica pode ser identificada na educação (DA 
MATA, 2011). 

 

Ou seja, se há na educação a possibilidade de mudança garantida 

por sua capacidade de reformulação de conhecimentos para a produção de novos 

conhecimentos, ao mesmo tempo, ela reflete a organização social e os valores de 

seu tempo. E o que se vê contemporaneamente são tendências reformistas, que 

não pretendem grandes transformações. 



 
 

63 
 

Tendo em vista que a educação reflete a organização social de seu 

tempo, retomomamos a temática do Movimento pela Escola Nova. Peixoto (1998) 

afirma que mais que um projeto pedagógico, tratava-se de um projeto político e 

social. No contexto da República Velha, com vistas à modernização e dada a 

posição ocupada pelo Brasil no cenário internacional, foi operado um projeto que 

vinculava os ideais de modernidade, democracia e educação. A concepção urbano-

industrial que permeava a transformação das grandes cidades no país produziu 

discursos de renovação que visavam o desenvolvimento nacional. Esse 

desenvolvimento era pensado na lógica da burguesia liberal e adotava a 

racionalidade e a simplificação da ideia de modernidade para elaboração de 

princípios políticos e sociais (PEIXOTO, 1998).  

Surge uma "nova" Escola Nova, expressão de uma vanguarda brasileira 
que, sem nenhuma ingenuidade, elabora o projeto de uma escola 
necessária à construção da modernidade brasileira, modernidade esta 
identificada com a nova ordem industrial, em vias de instalação no país. 
Nesta perspectiva, o florescimento e a consolidação do ideário 
escolanovista no Brasil é analisado à luz de questões como civilidade, 
urbanidade, racionalidade, disciplina do capital e de seu grau de 
funcionalidade na solução destas questões (PEIXOTO, 1990, p. 47).  

 

Segundo Souza Jr. (2012) a naturalização da instituição escolar 

como ―a mantenedora das virtudes‖ obscurece a dinâmica de sua constituição 

enquanto produto social. Por trás do processo de consolidação de um modo de 

pensar hegemônico, há sempre as ideologias dos que são forças atuantes na 

produção de determinado modus pensandi. O foco do Escola Nova era a busca de 

respostas pragmáticas às demandas das elites brasileiras criando uma nova visão 

política sobre o papel da escola e da criança, em oposição ao ensino clássico que 

visava a ―elevação humana‖. O movimento pela Escola Nova teve grande impacto 

social no Brasil do século XX e preponderava neste a perspectiva de que o indivíduo 

deve ser adaptável, sendo seu desenvolvimento ―caracterizado por uma evolução 
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definida pela complexificação progressiva das estruturas físicas, mentais e morais‖ 

(SOUZA JR, 2012, p. 266).  

Em meio a esse ideario de transformação modernizante, o esforço 

governamental era de fazer da estrutura educacional a mola propulsora das 

reformas que atingiram todas as esferas públicas. Atribui-se à esfera educacional o 

protagonismo de conduzir a nação em direção a novo modelo de gestão da coisa 

pública a fim de substituir o modelo de submissão ao poder oligárquico tradicional 

(SOUZA JR, 2012).  

Comparando o movimento escolanovista e o movimento pelas 

cidades educadoras, destacamos o quanto a escola ainda é central no discurso 

mesmo que este vise justamente a reformulação do papel da escola. Quando a 

escola é central, o currículo escolar continua a ter grande importância e assim 

também a hierarquização e valoração do conhecimento. Ao mesmo tempo, deixar 

de oferecer tais conhecimentos é justamente reforçar iniquidades se o movimento 

que clame por essa mudança não for global. 

 Essa questão é discutida por Ramos (2007). A autora se mostra 

totalmente contrária ao ideario de cidades educadoras do modo como é pensado 

para a sociedade do conhecimento. Para a autora, o tempo livre do horário integral 

deve ser muito bem pensado e não deve ser perdido com atividades que deixam de 

capacitar os jovens em nome de uma recreação que não traz um retorno objetivo 

para o aluno.  

A autora expõe o que seria a diferença entre educação integral e 

educação integrada, ambas desejam uma escola que não seja dual e garanta a 

todos o direito ao conhecimento, porém, a educação integrada prevê que o aluno 

seja consciente de que os conteúdos escolares não se devem aprender apenas com 
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o fim de conhecê-los, e sim para se apropriar historicamente da realidade material 

para além da sua aparência fenomênica. Por trás da aparência haveria a estrutura 

da realidade, fundada pelo trabalho e só transformável através deste, e para tal, o 

aluno deveria aprender conteúdos técnicos que favorecessem sua 

profissionalização para assim ter liberdade de escolhas no futuro (RAMOS, 2007). 

A grande crítica do materialismo histórico apresentado em Ramos 

(2007) parece ser o fato de que ao aprender com a cidade existente o aluno, filho de 

trabalhador e não da elite, deixa de ser crítico a ponto de poder transformar a 

realidade em seu próprio favor. Com um ensino crítico junto a um ensino 

profissionalizante, este teria bases materiais suficientes para a transformação da 

realidade através do trabalho. E neste ponto questionamos: não deveria a escolha 

por um ensino ou mais recreativo ou mais técnico partir da própria comunidade? 

Mas aqui temos um impasse, para escolher entre uma opção e outra a própria 

comunidade necessita de conhecimento das diferentes opções de ensino e a 

finalidade para qual servem. O acesso a esse conhecimento vem filtrado por 

decisões do tipo top-bottom e a esse fator há como fugir?  

Retomemos então a segunda afirmação implícita no vídeo das 

cidades educadoras para formular a seguinte questão: é possível criar uma cidade 

harmoniosa para todos os habitantes tal qual o vídeo mostra? O vídeo apresenta em 

seu final uma ideia de harmonia entre cidadãos e meio ambiente depois de mostrar 

uma cidade hostil a pedestres, crianças, cadeirantes. A cidade se transformou e 

aparece linda, colorida e perfeita, porém, a cidade anterior não tinha nenhuma 

serventia? Ela era inteira cinza, feia e descartável? 

Já nos detivemos na argumentação de que a fundamentação 

política e científica dos ideais educacionais são importantes, entendemos ser 
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importante também essa discussão em relação às cidades e os estudos urbanos. 

Para isso iniciamos uma discussão sobre utopias e ideais que fomentam o 

imaginário de cidades perfeitas. 

 

 2.4 Utopias Urbanas e o imaginário de cidades perfeitas 

Apesar de algumas ideias utópicas serem eventualmente realizadas, não é 
da natureza da utopia ser realizada. Pelo contrário, a utopia é a metáfora 
de uma hipercarência formulada ao nível que não pode ser satisfeita. O que 
é importante nela não é o que diz sobre o futuro, mas a arqueologia virtual 
do presente que a torna possível. Paradoxalmente, o que é importante nela 
é o que nela não é utópico (SANTOS, 1999, p. 279).  

 
Assim Boaventura Santos define utopia. E quando usa o termo 

hipercarência denota o desejo por algo que o presente não pode satisfazer, mas, 

que faz falta na atualidade, ou seja, registra o funcionamento de uma sociedade e 

marca seus anseios em determinado tempo. Afirma ainda que é característico das 

utopias carregar a potencialidade de uma nova epistemologia e de uma nova 

psicologia. A nova epistemologia é criadora de alternativas pois mantém aberto o 

horizonte de expectativas e possibilidades e a nova psicologia recusa o 

conformismo e subjetivismo estimulando a vontade para lutar por alternativas.  

Enquanto epistemologia, podemos identificar diversas utopias no 

urbanismo. Algumas são de fato nomeadas utopias, outras são discursos que 

orientam a prática. Existem aquelas em que a preocupação extrema com as formas 

e estética é que ditam as ordens, já outras estão focadas na funcionalidade dos 

espaços, outras ainda se preocupam com as possibilidades de transformação social 

do urbanismo (MADARIAGA, 2008). A palavra utopia é composta de ou e tópos 

sendo tópos lugar e ou significando não, ou seja, não-lugar e foi criada por Thomas 

More. Utopia, título de sua obra clássica que falava de uma sociedade perfeita e 

feliz, a ilha que era livre das desigualdades e contradições da sociedade 
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mercantilista. Neste lugar ideal, o desejo de superação do feudalismo não 

obscurecia o fato que o trabalho assalariado não era livre (dado que aprisionava no 

assalariamento), sendo assim não ideal para livrar o homem das mazelas de 

desigualdade e miséria (PRIBERAM, 2013; DA MATA, 2011; SANTOS, 1999).  

Assim como a ilha, a utopia não existe. Porém, é ideia que orienta, é 

um ousar pensar um mundo diferente e pode ser a mola propulsora de grandes 

transformações. É um não-lugar que deixa rastros pois na tentativa de alcançá-lo 

criam-se outros lugares com marcas que tendem ao ideal imaginado. 

Uma utopia urbana muito citada é a higienista. Assim como no 

movimento pela Escola Nova, tem caráter centralista e tecnicista, tendo o saber 

médico grande destaque. Apesar de uma ser teoria educacional e a outra urbanista, 

a perspectiva era semelhante, além disso, ambas carregavam a ideologia da ordem 

e do liberalismo, o que ultrapassa suas barreiras disciplinares. Outra ideologia muito 

falada é a modernista, nela a cidade deve deixar seus habitantes a serviço da 

produtividade através da racionalidade e funcionalidade de seus espaços.  

Santos (1999) é enfático em dizer que o século passado foi 

paupérrimo em utopias, consequência do excesso de racionalização da vida tornada 

como ―normal‖ pela ciência moderna. Acredita que a ciência pós-moderna, dado que 

calcada na moderna, tem como característica a ―morte do futuro‖. Há uma 

hipercelebração do presente por algumas de suas vertentes e também o excesso de 

valoração do passado por outras vertentes de pensamento reacionário. ―Depois de 

séculos de modernidade, o vazio do futuro não pode ser preenchido nem pelo 

passado nem pelo presente. O vazio do futuro é tão só um futuro vazio‖ (SANTOS, 

1999, p. 279). 
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Nos enunciados contidos no tópico sobre a sociedade do 

conhecimento observamos os termos pós-capitalismo, pós-informação, pós-

industrial, pós-moderno. Sendo ―pós-algo‖, significa que ainda não é algo, ao 

menos, não nítido o suficiente para que seja definido. Algumas das referências que 

usamos apontam para uma tendência ao pensamento conformista, não aberto à 

imaginação de grandes transformações da realidade, continuísta, reformísta. Ou, 

como as mudanças da contemporaneidade não rompem de forma brusca com o 

passado, esse  ―pós-algo‖ é a expressão desse futuro vazio de Santos (1999) ou um 

presente com somente mais algumas opções como afirmou Da Mata (2011).  

Porém, se desde Thomas More as mazelas sociais fomentavam o 

desejo de transformação do mundo, os ―indíviduos incertos‖ da contemporaneidade 

não nos estimulam a querer ser algum (novo e indeterminado) ao invés deste algo 

(reeditado e já determinado)?  

Já discutimos como o ideal de cidades educadoras e seu projeto de 

escolas cidadãs parece não romper com as lógicas do capitalismo e, sendo uma 

proposta educacional, não seria capaz de alterar de forma radical a sociedade. Ao 

mesmo tempo, os ideais socialistas que se opunham ao modo de produção 

capitalista caíram em descrédito e mais do que nunca são apenas um horizonte 

teórico estando mais para não-lugar que para utopia que orienta. Esse vazio de 

futuro descrito por Santos (1999), parece descrever a situação, o futuro do 

capitalismo pós-industrial é um presente com só mais algumas opções, sem muitas 

utopias que alimentem o imaginário contemporâneo. 

Vainer (2003) afirma que o uso da palavra utopia provoca 

comentários irônicos hoje em dia, especialmente por parte daqueles que se 

autoproclamam realistas e ―pés no chão‖, porém, o autor acredita que ao evocar a 



 
 

69 
 

palavra utopia, se convoca projetos transformadores que não se limitam a reproduzir 

o status quo e as mesmas perversas dinâmicas imperativas em nossas cidades 

atualmente. E assim, define o que seriam as duas utopias urbanas contemporâneas: 

a cidade-empresa e a cidade-democrática.  

A cidade-empresa seria a que se coaduna com o ideal de 

competição de lugares e, que assim como nos negócios, devem ser geridas pelo 

setor privado e por businessmen. Esta cidade por ser gerida como uma empresa 

não aceita conflitos pois uma cidade conflituosa não é atrativa para investidores e 

empreendedores. Todos os habitantes devem estar unidos em nome da competição 

e para que isso aconteça sua gestão não pode ser outra coisa se não autoritária. 

Em oposição a esta cidade, está o ideal de cidade-democrática. Na cidade-

democrática a participação popular e o conflito são bem vindos, na verdade 

necessários. É da descentralização e embate entre diversos grupos que nascem as 

propostas de administração da coisa pública. A lógica da competição não existe, a 

lógica é de solidariedade entre cidadãos e não só em nível local.  

Vainer destaca a cidade-empresa como utopia para fazer ver que 

por trás do estado comum das coisas na atualidade há também ideais que 

fundamentam essas práticas. E destaca a cidade-democrática para mostrar que é 

possível tentar fazer outra cidade para além das ideologias de competitividade e 

concorrência de mercado que apresentam tendência de se tornarem hegemônicas. 

O autor afirma ainda que é do embate entre esses dois ideais de cidade, sendo 

estes o plano de fundo científico e político das discussões, que se constituirão as 

cidades do futuro (VAINER, 2003).  

E assim repensamos nossa pergunta: é possível criar uma cidade 

harmoniosa para todos tal qual o vídeo das cidades educadoras mostra? Na 
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verdade esta pergunta tem caráter utópico, a possibilidade de criação da cidade 

perfeita é um horizonte de pensamento, estilo de imaginação que orientará diversas 

práticas. 

Iniciamos este capítulo com a intenção de entender a origem do 

conceito de cidades educadoras, base da proposta do Programa Bairro Escola de 

Nova Iguaçu. Ao que pudemos constatar sua proposta é endossada por organismos 

internacionais e se coaduna com uma agenda internacional que propõe 

intervenções que visam sim a mudança mas não podem por seu escopo transformar 

a totalidade. Mas como vimos também que o interessante da utopia é justamente 

sua capacidade de formular a falta de algo que sentimos no presente e que 

imaginamos poder transformar no futuro. Assim, a utopia pode ser a mola 

propulsora que nos leva à ação.  

O ideal de cidade educadora e sua utopia de cidade perfeita e 

agradável nos alerta para os vazios que um eterno presente nos reservaria e aponta 

para uma solução que viria via educação. Porém, em se tratando de ideal, o 

resultado materializado da utopia sempre será diferente da perfeição.  

Neste capítulo discutimos brevemente as possibilidades e 

problemáticas envolvendo o conhecimento escolar como potencial transformador da 

vida além muros da escola. Mas se a escola foi escolhida como eixo articulador de 

um programa que carrega diversas ideias de caráter dificilmente realizável, a análise 

do que aconteceu com o projeto é a própria diferença entre possibilidade e 

impossibilidade, o que de fato temos após ousar projetar um futuro. O PBE tendo 

por base essas ideias de cidade educadora carrega em seu nascimento também 

características utópicas. Tomemos o PBE enquanto utopia que propulsionou 
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transformações na esfera municipal de Nova Iguaçu e, para além da predefinição de 

projeto que ―deu ou não deu certo‖, analisemos seu legado.  
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3. Consciência da ação e liberdade: pensando a possibilidade de educação 

moral numa sociedade de indivíduos 

 

No capítulo anterior, refletimos sobre utopias e como estas parecem 

ser fundamentos de nossas ações, neste capítulo faremos uma inflexão para pensar 

a questão das possibilidades de ação e a educação. Ainda que o nosso objetivo 

central seja o caso do Programa Bairro Escola em Nova Iguaçu, entedemos que por 

abordarmos um projeto que adota a escola – e sobretudo a educação – como 

centralidade de sua proposta, seria pertinente nos aprofundarmos na própria ideia 

de educação e na filosofia que baseia o modo como a exergamos 

contemporaneamente. Como veremos, educação e filosofia são assuntos inter-

relacionados e se é com educação que o projeto de cidades educadoras propõe 

uma ação transformadora, nos debruçar sobre o tema educação-filosofia nos 

permite desvendar a visão de mundo que acompanha essa ideia de processo 

educacional como motor das possibilidades de ação na/para a cidade/sociedade.  

Tentaremos aprofundar a questão através da discussão que 

encontramos na filosofia sobre liberdade de ação e limites impostos à ação pelo 

outro. Algumas vezes a discussão recai sobre um outro individual, outras vezes 

sobre um outro coletivo o que para os fins de nossa discussão central – cidades 

educadoras e as propostas educacionais que nelas se baseiam – se torna 

interessante o movimento de transpor a esfera individual em direção ao coletivo 

pois, quando falamos de educação, temos a atenção voltada para os dois focos: 

educar o indivíduo para que ele possa se desenvolver em sua humanidade e ao 

mesmo tempo educá-lo segundo os preceitos desejados para a sociedade no qual 

este vive. 
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É no debate sobre a moral que diversos autores intentam pensar o 

certo e o errado das ações humanas aventando possíveis normas que teoricamente 

são benéficas a toda sociedade. E se por longo tempo, desde os filósofos gregos 

clássicos, as ideias giravam em torno de restrições da liberdade individual em nome 

da boa convivência coletiva, o debate moderno vem questionar o esmagamento 

dessa esfera e passa a ressaltar a problemática da individualidade ligando-a com 

temas como felicidade, liberdade, autonomia. Como forma de nos apropriarmos do 

debate sobre a moral apresentamos pequeno panorama filosófico que não tem 

intenção de se fazer revisão bibliográfica e sim ser uma construção em direção a 

ampliação das ideias já desenvolvidas no capítulo anterior. 

Antes de entrarmos no debate sobre a moral porém, destacaremos 

alguns apontamentos de Anísio Teixeira que usamos como ponto de partida na 

busca dos autores que debatem a questão da moral. Além disto, as ideias desse 

autor nos ajudam a entender a dimensão que tem a filosofia quando pensamos 

projetos educacionais. 

 

3.1 Filosofia e educação 

Filosofia e educação se fazem campos correlatos de estudo e de prática, e 
em nenhum outro período da história se registra afirmação mais decisiva, 
primeiro, quanto à função da educação na formação e distribuição dos 
indivíduos pela sociedade e, em segundo lugar, quanto ao reconhecimento 
de que sociedade ordenada e feliz será aquela em que o indivíduo esteja a 
fazer aquilo a que o destinou sua natureza (TEIXEIRA, 1959). 

 

Citando John Dewey14, Anísio Teixeira aponta que as relações entre 

filosofia e educação são tão intrínsecas que se pode afirmar que as filosofias são 

em essência teorias gerais da educação, pois, são meios de transmissão da visão 

de mundo formada em determinada sociedade (e muitas vezes honrada pela 
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 John Dewey é considerado expoente do movimento pela Escola Nova 
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mesma).  Aponta ainda que as primeiras formulações filosóficas do ocidente se 

iniciam com propósitos educativos que visavam reformular os valores da sociedade 

e reformar a educação corrente. Filósofos e reformadores, os sofistas foram os 

primeiros educadores profissionais da civilização ocidental e data deste período a 

tradição de tratar os problemas à luz da razão, deixando de lado o superticioso e o 

irracional. Desde então a mentalidade ocidental subordinou toda a vida humana e 

até a religião à razão, a teoria do conhecimento se torna chave para pensar 

qualquer outra teoria, o que traz consequências também para o processo educativo.  

Antes do apogeu das civilizações, a percepção de progresso que 

dotasse a ação humana de intencionalidade rumo a uma mudança ordenada era 

inexistente, segundo a leitura que o autor faz da história. O ―triunfo das civilizações‖ 

altera o estado dos povos que estavam envoltos em atmosfera de experiências e 

mitos no qual a existência singular era menos importante que o princípio fundador 

de todas as coisas. E é nesse sentido que aponta sofistas e Platão como 

reformadores da cultura grega, seu pensamento é a semente de uma sociedade 

dinâmica que irá se fundar no que era a oposição de um estilo rudimentar de 

adaptação cega às necessidades básicas do homem. A importância de Platão é tal 

que o autor chega a afirmar a tradição filosófica do ocidente pode ser entendida pela 

metáfora de que são notas de rodapé ao pensamento platônico (TEIXEIRA, 1959).  

Para Platão, o Estado iria se fundar na educação e no treinamento 

dos indivíduos para que estes fossem capazes de atender a diferentes funções 

sociais que lhes fossem reservadas. E este treinamento era feito com exaltação da 

razão, considerada mais real que as coisas mundanas e passageiras. Os efeitos 

desta dualidade razão versus sentidos se tornam tão marcantes que ainda hoje, 

ainda que com oscilações entre filosofia e outra, está presente em filosofias 
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contemporâneas. O conhecimento fora hierarquizado, o racional (simétrico, 

harmônico, do espírito, contemplativo e ligado ao prazer) era destinado aos homens 

livres; o empírico (de experiência e erro, incerto) era destinado aos escravos. As 

teorias sobre o homem e a liberdade se fincam nesta dualidade.  

Pela teoria platônica, a natureza não chegava a ser digna de estudo e os 
homens estavam todos distribuídos em três classes, apenas, de indivíduos, 
conforme atingissem os dois únicos níveis de desenvolvimento além do 
nível dos simples apetites do corpo. Aos dêsse último grupo caberia o 
trabalho, para atender às necessidades da matéria; aos que, ultrapassando 
os apetites, alcançassem a coragem e a generosidade, competia a defesa 
da sociedade; e, finalmente, aos que se elevassem ao estágio da razão e 
da visão universal, o poder e o govêrno (TEIXEIRA, 1959).  

 

A educação serviria então para desvendar as potencialidades dos 

indivíduos e distribuí-los pelas diferentes classes. A apropriação cristã de tal 

pensamento traria duas novidades, embora não alterasse ―a grande estrutura do 

mundo‖15 , quais sejam, i)a natureza passa a ser respeitável e constitutiva do ser 

humano e ii) o embate carne e espírito como sendo a luta de todos os homens e 

não somente privilégio de alguns. A segunda formulação leva a um princípio 

democrático, devido à apontada igualdade entre os homens e da primeira 

formulação surge o estudo da forma, baseado na ideia de que a natureza é criação 

do ser perfeito ou Deus. O dualismo platônico conciliado com a doutrina judaico-

cristã daria origem às filosofias modernas de Bacon, Descartes, Locke, Kant, Fichte 

e Hegel; todas oriundas e destinadas a completar o filósofo grego frente aos 

avanços da sociedade e conhecimentos humanos (TEIXEIRA, 1959).  

Pontuadas essas questões, iniciaremos nosso debate sobre 

moralidade com Kant. Autor de grande influência no período moderno mas que ao 

mesmo tempo mantém esse dualismo que acompanha a história da filosofia desde 

Platão. Ao destacarmos Kant não só temos acesso ao pensamento hegemônico na 
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 Homem, sociedade e natureza. 
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filosofia até a modernidade, como também a partir da crítica realizada a este por 

Nietzsche, chegamos a questões centrais ao pensamento contemporâneo. 

 

 3.2 Sobre moral e ética 

Apesar de certa confusão existente entre os dois termos, moral e 

ética possuem acepções diferentes, ainda que imbricadas. Ética é reflexão filosófica 

sobre o comportamento moral, enquanto a moral é uma normativa que tenta nortear 

o comportamento individual dentro de um grupo social. Dado que o ser humano é 

um ser social, para a boa convivência e impedimento de conflitos cria-se uma 

normatividade que regula as ações em determinado grupo, comunidade, sociedade. 

O comportamento gerado por esta normatividade no entanto não é ―natural‖ do ser 

humano, ele é moldado por tradição e disseminado via costume (de mores versão 

latina da palavra grega ethos – origem de ética). E enquanto costume essa 

normatividade limita as ações humanas, eis aí o foco das discussões filosóficas 

sobre o assunto, pensar os limites da moral enquanto cerceadora da liberdade 

humana e ao mesmo tempo entender a necessidade do estabelecimento de regras 

para o convívio em sociedade (ENCICLOPÉDIA, s/d). 

A filosofia grega dividia as coisas por sua natureza formal ou 

material. Sendo o conhecimento material aquele dos objetos e o formal aquele que 

trata da compreensão das formas do entendimento e da razão. Assim, o 

conhecimento formal é estudado pela filosofia formal ou lógica. O conhecimento 

material se divide em dois: por se ocupar dos objetos vai separar as leis às quais 

esses objetos estão sujeitos em leis da natureza e leis da liberdade. Assim, as leis 

da natureza são estudadas pela Física e as leis da liberdade são estudadas pela 

Ética. Em tentando fixar regras para liberdade e vontade humanas, a Ética pensa 
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leis que regem a moralidade. Autores se dividem entre os que pensam a moral a 

priori e a posteriori. Kant é autor destaque no assunto, e discute as duas formas de 

se refletir sobre a moral, chama de metafísica dos costumes a filosofia moral 

pensada a priori e de antropologia da prática a filosofia moral pensada a posteriori 

(ANDRADE, 2013). 

Apesar de delinear a separação, Kant considera que antes da parte 

empírica, se deve estabelecer e desenvolver a filosofia moral a priori por acreditar 

que há uma tendência do ser humano a ir de encontro à metafísica. Afirma que por 

diversas vezes o ser humano é atormentado por dúvidas que não pode explicar e 

que apesar de saber da sua incapacidade de respondê-las, continua a se questionar 

por ser de sua própria natureza esse questionamento. O destaque do pensamento 

de Kant relacionado à moral é a necessidade de postular esse ―guia‖ ao 

comportamento de forma que em primeira instância a moral não pudesse se 

submeter à nenhuma avaliação humana, dado que esta é imperfeita e 

invariavelmente cairá em perguntas sem resposta que levarão o ser humano ao 

campo da metafísica. É como se quisesse colocar a moral no campo da lógica 

primeiro, para que depois se possa pensá-las no campo material  da ética (que trata 

das leis da liberdade) e da física (leis da natureza) como filosofia natural (pensando 

as influências que as leis da natureza têm sobre a ação humana). Assim, para Kant, 

pensar conceitos como liberdade, autonomia e autoridade envolve o 

desenvolvimento de uma metafísica dos costumes, necessária para evitar desvios 

que conduzissem os costumes à perversão, corrupção e para que o ser humano 

não se deixasse desviar da moralidade; esta metafísica dos costumes seria então 

inerente ao princípio da ação e deveria guiar o que devemos fazer do ponto de vista 

da moralidade (ANDRADE, 2013).  
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Como para derivar as ações das leis se exige a razão, a vontade outra 
coisa não é senão a razão prática. Se a razão determina infalivelmente à 
vontade, então as ações de tal ser, que são conhecidas como 
objetivamente necessárias, são também subjetivamente necessárias, ou 
seja, a vontade é a faculdade de não escolher nada mais que a razão, 
independentemente da inclinação: conhece-a como praticamente 
necessária, quer dizer, como algo bom (KANT apud BRYCH, 2006).  

 

Há um desejo de universalização, como se esse guia da moralidade 

fosse capaz de garantir um comprometimento com o modo de ser do homem e 

dessa moral estabelecida de forma metafísica pudesse emergir um modo de agir 

individual que nunca entraria em conflito com as ações que se dão no âmbito 

coletivo, como se houvesse possibilidade de harmonização de um querer geral com 

o ser racional via leis objetivas. Isto porque Kant distinguia a liberdade interna e 

externa sendo a moral externa passível de avaliação humana via lei e a liberdade 

interna guiada pela moral metafísica (que compreende o ser humano em sua 

limitação e invariável tendência ao eterno questionamento sem resposta). Porém, a 

esse aspecto extremamente generalizante do que seria necessário a todo e 

qualquer ser humano se opõe Nietzsche em seu genealogia da moral (OLIVEIRA, 

2010).  

A denúncia de Nietzsche é a de que a moral elevada à categoria 

universal é a definição de moral de um grupo que será imposto como valor a todos 

os demais. Sendo assim a vitória da maioria sobre o indivíduo, arrastando-o de uma 

miríade de diferenças para a igualdade banal e impessoal de um rebanho marcado 

por características de época e tipos de tradição. A tentativa de universalização da 

moral como acima de toda e qualquer avaliação humana é sobrehumana e, ainda 

que não corresponda a um mundo supra-sensível, se incorpora à história de forma 

teleológica e por isso metafísica, baseada na ideia de necessidade de seu 

desenvolvimento via razão. Nietzsche imputa a esse modelo metafísico de Kant a 
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pecha de platônico e cristão. O autor afirma que todo discurso moral emerge de 

uma moral preestabelecida e sua afirmação é a presuposição de que ela esteja 

certa.  

Aqui as linhas descritas por Nietzsche encontram em Kant um inimigo 
perfeito. Trata-se da moral ascética e altruísta que, sob a máscara da 
igualdade e justiça, exige dos homens atitudes irretocáveis e inexequíveis 
com o propósito de assegurar – numa espécie de contrato social – a vida 
em comum (OLIVEIRA, 2010).  

 

A importância de Nietzsche enquanto questionador da lógica 

kantiana se deve à sua postura questionadora de toda a filosofia ocidental. Segundo 

Viviane Mosé, a história da filosofia depois de Sócrates é baseada na contestação 

de uma ideia corrente anterior ou de aceitação e ampliação desta ideia. Assim, ou o 

autor pega ―o bastão‖ do autor renomado e o endossa ou o rejeita propondo uma 

renovação no pensar. A autora destaca como antes de Sócrates esse ―jogo‖ não 

existia pois a forma de conceber o mundo era totalmente diferente da forma como 

estamos acostumados hoje. Para os pré-socráticos mito e compreensão da 

realidade se misturavam, o mundo era aceito como era e não havia a preocupação 

racional de tentar transformá-lo; as coisas eram como deveriam ser. Para além da 

descrição do modo de pensar pré-socrático, nos interessa a comparação que a 

professora faz entre estes e Nietzsche.  

Nietzsche é o primeiro, desde os pré-socráticos, a não entrar no 

―jogo‖ do pegar ou recusar o bastão. Nietzsche se afasta da discussão do ―negar‖ ou 

―concordar‖ e avalia outras questões, dentre elas, o posicionamento 

exageradamente religioso nas discussões filosóficas, apontando uma filosofia 

exageradamente orbitante em torno do cristianismo. O autor acreditava ainda que 

nossa civilização ocidental é vítima e está aprisionada em uma única interpretação 
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do mundo, a interpretação socrático-platônica – ou a interpretação que crê na 

superioridade da razão frente ao mundo sensível (MOSÉ, 2012). 

Ao apresentar as raízes dessa concepção metafísica em Kant, o 

filósofo expõe as raízes históricas, psicológicas e sociais de todo o discurso sobre a 

moral. Nietzsche afirma que esta moral aprisiona o homem em um tempo que não 

existe e, assim como numa religião, tenta controlar as paixões humanas exigindo 

uma abnegação de tal forma asséptica e homogeneizante que só se poderia 

esperar de seres não humanos, tais como anjos. Para o autor então não existem 

fenômenos morais, existe apenas uma interpretação moral dos fenômenos. 

Nietzsche acredita que todos os filósofos buscaram uma única fundamentação da 

moral para tratá-la como dado pois ao fazê-lo tornam os valores vigentes a própria 

legitimação de suas teorias e isentam-se de observar a constituição própria dessas 

teorias. Estariam cegos pelo suposto rigor metafísico e ―nessa perspectiva, o 

discurso sobre a verdade investe-se da pretensão de verdade no intuito de oferecer 

à certa moral, contingente e histórica, um caráter racional capaz de instituí-la como 

avalista de nossas ações‖ (OLIVEIRA, 2010).  

Para Nietzsche então deve-se retirar da moral a pretensão de se 

estabelecer como discurso unívoco e a única forma de pensar a moral é 

considerando que todas as interpretações sobre ela são apenas perspectivas 

possíveis, sendo toda interpretação fincada em valores instituídos socialmente. E 

então Nietzsche incorre em um problema, se é a noção de perspectiva que toma o 

lugar do dogmatismo da moral universal, como é se garante que as inúmeras 

perspectivas vão se manter relacionais sempre e nenhuma delas vai alçar o posto 

de valor universal e imutável? Como impedir a universalização de um valor e ao 

mesmo tempo garantir a liberdade das várias perspectivas individuais? 
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Com a afirmação de Nietzsche relativiza-se a noção de bem que 

vigorou por bastante tempo na tradição ocidental, aquilo que é bom e mal será 

sempre em função daquele que pensa e tem como base o contexto no qual este 

vive. O conjunto de regras a se convencionar desloca-se do discurso religioso que 

tem como base as ―leis de Deus‖ para as ―leis do homem‖. Uma das consequências 

desse pensar recai sobre a noção de ação: se não há uma moral universal guia do 

que seria o bem, capaz de classificar boas ou más ações, o bem seria o ―bem pra 

mim‖, uma perspectiva individualista e oposta à moral de sacrifício cristã (FEDELI, 

2010). 

Neste ponto, ressaltamos a posição questionadora de Nietzsche e 

aproveitaremos deste posicionamento de quebra da lógica platônico-cristã para 

pensar uma tradição filosófica que é marcada justamente pela não emissão de 

juízos sobre o caráter das coisas. Bom e mau seja na ação, seja em qualquer 

interesse (natural ou psicológico) da existência não fariam sentido e como proposta 

se coloca um posicionamento de, ao invés de definir o que são, buscar as estruturas 

essenciais dos atos, relacionando entidades objetivas e o modo como nos 

aparecem na consciência. Trata-se da fenomenologia, tradição que tem como 

expoente Edmund Husserl mas que serve de base filosófica a diversos filósofos 

contemporâneos.  

O estudo do mundo se baseia nos estudos dos fenômenos pois este 

seria o modo como o mundo se apresenta para a consciência. E, na relação única 

que se dá entre eu-mundo, a intencionalidade conta, assim, a ação é expressão de 

minha existência e na ação estão expressos o ambiente no qual estamos e nossa 

própria visão de mundo. Desta forma, as perguntas mudam, ―que fazer?‖, ―como 

agir?‖ recaem nas profundezas do ―que sou?‖, ―como esses sentidos aparecem na 
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minha existência?‖. Movimento que vai em sentido oposto à negação do humano 

apresentada na tentativa de julgamento de valor de uma moral maximizada ao 

estatuto de padrão para todos os seres humanos. O que se revela a partir de 

nossas vivências? Eis aí um tipo de pergunta que será feita nesse sistema filosófico.  

É em nós mesmos que devemos encontrar unidade da filosofia e seu 
verdadeiro sentido. É preciso viver a filosofia para torná-la viva, e ela só 
tem sentido se for vivida realmente. Se é verdade que a filosofia que se 
escolhe depende do homem que se é, torna-se importante descer aos 
meandros da subjetividade e buscar lá os motivos que engendram a opção 
por uma ou outra filosofia, que por sua vez engendra as ações concretas da 
vida (Novaski, 1984).  

 

A ação é questionada em sua dimensão existencial e vai por em 

causa a objetificação tão presente na metafísica clássica e na ciência moderna. 

Nossa familiaridade e ―naturalidade‖ com o mundo cotidiano também são 

questionadas. A questão da naturalidade do mundo cotidiano será discutida no 

tópico 3.4. Por ora, desdobrando a questão da ação, prosseguimos citando mais 

alguns autores para dar continuidade à discussão e trazermos nosso 

questionamento em relação à utopia e as possibilidades da educação. 

 

 3.3 Liberdade de ação e consciência das relações eu-mundo 

Essa ressalva que fazemos em relação à fenomenologia se dá por 

dois motivos: a importância que esse sistema filosófico ganha no século XX o faz 

influência de diversos autores contemporâneos e a necessidade de tornar claro o 

lugar do qual partimos para pensar nossa metodologia nesta dissertação de 

mestrado. Para elucidar alguns pontos de perspectivas fenomenológicas recorremos 

a três desses autores contemporâneos. O primeiro que destacaremos trabalha a 

questão explorada por Nietzsche da oposição das perspectivas individuais e a 

possibilidade de uma ética da ação. Apesar do posterior afastamento desta teoria 
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filosófica é inegável sua influência em sua obra. Para o autor, o caráter problemático 

da questão moral vem de seu ponto de partida de que a liberdade é o modo de ser 

do humano: o ser humano tem liberdade de escolha e ao mesmo tempo não há 

princípios prontos que possam guiar sua liberdade de escolha. Sendo condição 

fundamental do homem, este está condenado a ser livre. A questão da 

intencionalidade da ação humana é destacada, o homem estaria então sempre 

consciente de seus desejos, e por acreditar que não há nenhum princípio guia – tal 

qual Kant – que sirva às escolhas humanas, Sartre afirma que a eterna necessidade 

de escolha imposta pela liberdade traz ao homem angústia.  

[...] o homem está condenado a ser livre. Condenado  porque  não  se  
criou  a  si  próprio;  e,  no  entanto,  livre porque,  uma  vez  lançado  ao  
mundo,  é  responsável  por  tudo  quanto fizer. [Estando condenado à 
liberdade esta o leva a angústia e] É na angústia que o homem toma 
consciência de sua liberdade, ou, se se prefere, a angústia é o modo de ser 
da liberdade como consciência de ser; é na angústia que a liberdade está 
em seu ser colocando-se a si mesmo em questão (SARTRE apud SILVA, 
2013).  

 

E então voltamos para a questão da liberdade, se a liberdade é 

central ao indivíduo como pensar a vida coletiva? Mais que garantir a expressão de 

perspectivas individuais, se a liberdade de escolha é colocada como o modo de ser 

do humano, como pensar a relação eu-outro na sociedade uma vez que no 

compartilhar de espaços e afazeres vemos nossa liberdade afetar o outro em sua 

própria liberdade? Não haveria de haver um limite a essa liberdade, ainda que ela 

freie a condição humana de ser livre, a fim de garantir condição mais igualitária a 

todos em seus particulares poderes de escolha? Há aqui uma problemática 

conflitiva de como a liberdade individual toca no coletivo, no outro.  

Como para Sartre o fazer é intencional, o exercício de liberdade está 

na ação movida pela consciência da escolha e das consequências finais advindas 

dessa escolha. Ainda que com restrição à própria liberdade (aqui pensada como 
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extensiva e sem limites), se há a possibilidade da escolha, já não é puro instinto 

como na natureza. Podendo escolher cotidianamente o que faz, sem guias, 

valorando cada uma dessas ações por ele mesmo é que o ser humano de fato será 

livre. E aí, pergunta-se se esse formato de pensamento admite uma formulação do 

tipo ―então os fins justificam os meios‖? Justifica-se a violência contra o outro para a 

plena realização de um desejo bem valorado internamente? E aí Sartre aponta o 

outro como um mal necessário, o ser para-si (consciente de seu poder de escolha e 

liberdade) é também com o outro, ―somos, eu e o outro, duas liberdades que se 

afrontam e tentam mutuamente paralisar-se pelo olhar. Dois homens juntos são dois 

seres que se espreitam para escravizar a fim de não serem escravizados‖ 

(PERDIGÃO apud DANELON, 2002).  

Então na vida social a convivência com o outro é, para Sartre, luta 

pela supremacia da liberdade 

...pode acontecer que, pela própria impossibilidade de identificar-me com a 
consciência do outro por intermédio da minha objetividade para ele, eu seja 
levado a me voltar deliberadamente para o outro e olhá-lo. Nesse caso, 
olhar o olhar do outro é colocar-se a si mesmo em sua própria liberdade e 
tentar, do fundo desta liberdade, afrontar a liberdade do outro. Assim, o 
sentido do preterido conflito será deixar às claras a luta de duas liberdades 
confrontadas enquanto liberdades (SARTRE apud DANELON, 2002). 

 

Assim, para Sartre, outro é um mal para as minhas escolhas, mas 

um mal do qual não posso me libertar, pois o outro faz também parte do meu eu e 

da minha consciência de mundo, assim devo fazer do outro um meio, um objeto da 

minha ação livre e este deve fazer de mim também meio e objeto de sua ação livre. 

E assim o homem perde sua humanidade tornando-se coisa do outro, ―somos 

escravos do Outro que é nosso juiz e nosso senhor. Não temos para onde fugir. 

Para onde quer que vá, o que quer que faça, o Outro estará presente, mesmo em 
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meu quarto fechado, porque o Outro está encravado no meu próprio miolo (sou um 

‗Ser-Para-Outro‘)‖ (PERDIGÃO apud DANELON, 2002). 

O que limita a ação é a repressão representada pelo outro, seja ela 

institucional ou pessoal, somente o medo do outro limitaria a ação, ainda assim, 

limitar a própria ação é uma escolha, há a possibilidade de sobrepor-se ao medo e 

agir da forma como se deseja. Ao valorar as próprias ações não incorreria o homem 

em perigo de, desvalorando o outro, desrespeitá-lo? Se o outro é meio para minha 

liberdade posso utilizá-lo da forma que eu bem entender? Como pergunta o 

comentador  

Não estaria, exatamente, neste ideal de liberdade absoluta o cerne de 
certas violências em nossa sociedade? Não existe violência, entre outros 
motivos e para além das questões sociológicas, pelo fato de o homem ser 
incondicionalmente livre para agir, tendo que, talvez, responder pelas suas 
escolhas? [...]Não existe violência pelo fato de, quotidianamente, fazermos 
do outro um meio para o enriquecimento, por exemplo? (DANELON, 2002). 

 
Aqui, nos valemos das ponderações de outro filósofo que assim 

como Sartre tem suas bases na fenomenologia e ao longo de sua trajetória se 

afasta desta base filosófica mas, ainda assim, o autor mantém forma de 

investigação ligada a este sistema filosófico – se utiliza do método da epoché ou 

redução fenomenológica. Em seu processo de redução para pensar o significado de 

ética chega à conclusão, assim como Sartre, de que a alteridade do outro é 

irredutível, ou seja, sendo impossível de ser absorvido pela nossa consciência este 

outro desperta o eu para sua própria subjetividade via sociabilidade que permite a 

percepção de sua própria singularidade. Da noção de singularidade em contato com 

esse outro nasceria também a responsabilidade ética (ALVES, 2012).  

Levinas afirma que o outro pode ser uma ameaça mas também uma 

promessa, que assim como o outro pode despertar desprezo ou temor, este pode 

despertar respeito e reverência. E a grande questão do filósofo Levinas é entender 
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qual dos dois sentimentos é mais passível de acontecer. Na perspectiva deste autor, 

o outro não é nem fragmento nem projeção de nossa consciência interna e nem 

pode ser assimilado de nenhuma outra forma, ele permanece exterioridade. O outro 

é dado misterioso e exterior. Não sendo eu um Deus capaz de projetar e criar, me 

torno sujeito pelo ato de assumir responsabilidade pela indomável e inflexível 

alteridade do outro. O eu para Levinas nasce no reconhecimento de que meu ser é 

ser-para-com-o-outro, sendo insuficiente pensar que o ser é apenas ―ser-com‖ 

(apresentado nas ideias acima) (ALVES, 2012).   

O mundo socialmente construído, conjunto de regras e proibições, 

no qual o eu está imerso interfere na confrontação desse eu com o outro, ou seja, 

para Levinas cada outro é único e sua singularidade desafia o eu de forma única e 

jamais seria possível pensá-lo de forma impessoal como sugere a normatização dos 

preceitos morais. Para Levinas, numa relação moral chegamos ao outro despidos 

de nossos ornamentos sociais, sem status, identidade, papéis socialmente 

impostos, nem poderosos nem impotentes, merecedores ou não merecedores, 

nenhuma dessas qualificações se aplica e nem faz diferença, o que podemos nos 

tornar emergirá de nossa par-idade. É a inflexível singularidade do outro que 

preenche a vida cotidiana de todo ser humano: a busca de sobrevivência, 

autoestima ou autoengrandecimento, a convergência racional de fins e meios,  o  

cálculo  de  ganhos  e  perdas,  a  busca  de  prazer,  o  desejo  de  paz  ou  poder 

(ALVES, 2012, p.45).  

Porque é redundante o dado de que qualquer outro é singular e 

sendo esse outro não assimilável pela consciência, a maioria se torna irrelevante. 

Assim, numa relação moral, no espaço de par-idade e estamos sem nossas 

qualificações e desta forma o desconforto e confusão (onde nossos 
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desejos/liberdade de ação tocam a exterioridade desconhecida do outro) se tornam 

prementes. Este estado de desconforto só é interrompido quando entre a relação 

eu-outro aparece um terceiro. Este terceiro será responsável por salvaguardar a 

relação estabelecida entre eu-outro e na vida cotidiana e incontáveis são as vezes 

em que um terceiro intervém como intruso numa relação eu-outro.  

A ideia aqui é a seguinte: na relação eu-outro, porque nem outro 

sabe lidar com minha unicidade nem eu com a do outro, há uma ameaça de 

aniquilação do eu frente à realização da vontade do outro. Porém, quando aparece 

um terceiro, este se torna uma força supraindividual de grupo que garante que na 

relação eu-outro, nem eu, nem outro irá sumir. Assim, o terceiro transforma em 

cumplicidade moral as relações eu-outro e vê emergir desta relação a 

incondicionalidade de responsabilidades que seriam improváveis de surgir se a 

configuração das relações fosse diferente (e não contasse com essa interrupção do 

terceiro). A mediação da relação eu-outro por um terceiro obriga a reformulações 

para contemplar este terceiro. No entanto, como qualquer outro é único, e esta 

unicidade tende a ser dissolvida pela incapacidade do eu em assimilá-la, não é 

possível ao terceiro ser impessoal, este terceiro não pode ser ―um rosto dissolvido 

na multidão‖. Sendo este terceiro uma ideia confusa de sociedade, como 

funcionariam as relações eu-outro dentro dela? Levinas questiona então a 

possibilidade de uma educação moral, dado que esta se dá em uma relação eu-

outro e já que ela esbarraria na problemática de um terceiro imaginado – que é a 

sociedade como um todo. Serviria a educação recebida numa relação eu-outro para 

nos preparar para a vida em sociedade? 

E neste ponto, nos baseando na pergunta acima e também na ideia 

trabalhada no capítulo anterior – a de que há um esgotamento das utopias dado que 
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os grandes ideais do século XX ou não deram certo ou apontam para um futuro que 

é ―um pouco mais do mesmo‖ – nos voltamos para a questão da moralidade 

pensada num contexto social difuso ou dentro da líquida sociedade contemporânea.  

 

 3.3.1 A questão da educação moral na sociedade de indivíduos contemporânea 

Para pensarmos esta questão nos baseamos no texto de Goergen 

(2007), o autor movimenta questões muito discutidas atualmente por diversos 

autores, tais como: problemas advindos da permeabilidade do que é o público e o 

privado, confusão entre a noção de autoridade versus (ou falta de) 

parâmetros/referências para o comportamento, falência das instituições sociais 

ameaçando a própria noção de estado de direito e levando à descrença na política e 

na própria noção de convivência em sociedade.  

Para o autor essas transformações que afetam exterior (esfera 

coletiva) e interior (formas de pensar, agir, julgar e decidir) exigem uma moralização 

na qual cada cada segmento da sociedade deve assumir sua responsabilidade por 

seu campo de atuação. Na visão do autor um dos problemas que se vive atualmente 

é o da culpabilização do outro, família culpa escola que culpa políticos que culpa 

cidadão num movimento que ora gera revolta, ora é visto com total indiferença e 

finda no conformismo em relação a situação desconfortável de ―imoralidade‖.  

Essas características da sociedade contemporânea, em especial no 

caso brasileiro, estariam gerando um discurso exigindo intevenções moralizantes, 

porém, para este autor, a ideia de discurso moralizante é superficial e de tendência 

repressora, há de se discutir a moral pontuando os marcos históricos e culturais que 

a permitiram se assentar no formato político-econômico atual: 

A moralidade estigmatizadora e penalizante é cínica num contexto de uma 
sociedade que nunca se dispôs a rever profunda e radicalmente suas 
tradições e costumes, seus preconceitos e elitismos, suas discriminações 



 
 

89 
 

de raça, de gênero, de classe; é cínica, também, no contexto de um modelo 
político-econômico-jurídico que se orienta no princípio, por natureza 
excludente e injusto, do utilitarismo que sistematicamente prioriza os 
interesses individuais (GOERGEN, 2007, p.739 – grifo nosso). 

 
Em seu processo de análise, o autor aponta a supervalorização do 

indivíduo (em oposição à hipervalorização do coletivo apresentada quando se fala 

de uma moral universal) permitida pelos valores capitalistas neoliberais que governa 

nossas sociedades. Enquanto por muito tempo a verdade do que seria certo ou 

errado se escondeu no peso de uma moral universal – platônica e cristã – que 

esmagava as liberdades individuais, hoje, se observa o inverso, uma exagerada 

defesa das liberdades individuais que em sua face mais cínica mostra aqueles que 

com poder político e econômico expandem suas liberdades individuais atropelando 

o convívio coletivo e desprezando as conveniências sociais. Nesta nova forma a 

representação ético-moral só poderia ser cínica e cega ao contexto de desigualdade 

que banaliza a vida.  

A principal crítica do autor é que haja a possibilidade de reversão da 

situação via repressão e sanções a pequenos grupos e indivíduos pois, esta 

necessidade motivada pela revolta de alguns frente às injustiças (sociais, 

econômicas) tão visíveis ultimamente, são apenas uma particularidade de um 

fenômeno que na verdade é estrutural. Ainda que alguns grupos representem as 

transgressões morais e gerem tanto revolta como conformismo ante um quadro que 

parece nunca mudar, puní-los não muda o quadro geral da sociedade, que está 

mergulhada em preconceitos e elitismos e possui tradição clara de discriminação 

por raça, gênero e é radicalmente defensora da manutenção de privilégios 

excludentes e injustos, num reforço eterno da lógica utilitarista que prioriza os 

interesses individuais.  

Há, sem dúvida, razões em profusão para culpar os políticos por seu mau 
exemplo no manejo da coisa pública; para responsabilizar os pais e as 
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famílias por não darem aos filhos uma orientação moral firme e segura; 
para acusar a escola e os educadores por priorizarem apenas o lado 
técnico/instrumental da educação e menosprezar a dimensão moral de sua 
prática educativa; para diabolizar a mídia por estimular a individualidade e a 
competitividade. De fato, são muitos os que levantam suas vozes exigindo 
uma renovação moral da sociedade. No entanto, seus gritos são calados no 
ambiente opaco de uma cultura que se tornou tolerante com as 
imoralidades que favorecem aos interesses ora de uns, ora de outros. O 
espaço da moralidade pública foi invadido pelos interesses privados, 
criando uma promíscua e permissiva relação entre o público e o privado no 
foro jurídico, político, econômico familiar e educacional, capaz de abafar, 
após breves espasmos de revolta, as mais acintosas afrontas à moralidade 
pública (GOERGEN, 2007, p. 739). 

 

Então, como já dito, a acusação do outro sem a contrapartida da 

responsabilidade individual gera uma situação negativa na qual as distorções 

impedem um real embate para confrontar diferenças e abre espaço para 

desigualdades e privilégios.  

O autor ainda afirma  

Se for correta essa análise, pode-se inferir que mudanças verdadeiras só 
podem ser alcançadas mediante um processo de profunda crítica cultural 
que envolva os arquétipos culturais que veladamente ‗naturalizam‘ e 
toleram a imoralidade, na medida em que essa atende a certos interesses 
(GOERGEN, 2007, p. 740). 

 

E apregoa uma necessidade de formação moral na educação formal 

como peça fundamental da mudança dessa situação de injustiça e desigualdade. E 

apresentada essa solução nos perguntamos se a formulação de Goergen não seria 

um retorno às ideias de necessidade de moral universal e de hipervalorização da 

escola como agente fundamental da transformação da sociedade?  

O autor traz a ideia de consenso de Habermas para pensar a ética 

como aquela que irá proibir qualquer autoridade filosófica de se beneficiar de uma 

moral fixa e normativa que obrigue os indivíduos a, por dever, fazer algo. Ao mesmo 

tempo, perder todas as virtudes seria menos ―liberdade a todos‖ e mais 

impossibilidade de lidar com tantas diferenças e preferências de cada um. Se 

obedecer a uma norma universal e autoritária já não está mais em questão pela 
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violência permitida anteriormente em seu nome, estimular um comportamento moral 

necessitaria sempre a explicação do porquê agir em nome da lei e em nome de 

quem se faz isso.  Porém, nos perguntamos, se o cenário é difuso, várias serão as 

lógicas existentes, nesse sentido, a informação ―a quem se está obedecendo?‖ tem 

algum valor para o indivíduo que se encontra sem qualquer referência?  

Como já apontamos anteriormente a ―patologia da ação‖ 

característica da contemporaneidade faz indivíduos, para diferenciarem-se num 

mundo de businessmen, agirem sempre tendo como referência a si mesmos. Ainda 

mais num cenário que muda tão rapidamente, como o autor mesmo marca, ―a todo 

instante mudam os cenários na biologia, na medicina, na genética, na comunicação, 

na política, na economia, gerando sempre novos desafios para a reflexão ética e, 

consequentemente, para as decisões e ações morais‖ (GOERGEN, 2007, p. 751).  

Pensando na questão da referência a si mesmo ou a falta de 

modelos de comportamento causada pela permeabilidade da esfera pública pela 

esfera privada, nos perguntamos: é de fato a um interesse individual que uma 

pessoa segue quando se propõe diferenciar-se num mundo que a aprecia por suas 

qualidades do mundo dos negócios? O ―indivíduo incerto‖ que está na oposição do 

businessman está realmente deslocado e se deslocado, deslocado em relação a 

que ou a quem? Voltaremos a essa pergunta adiante, porém antes, dada a 

mutabilidade de cenários apresentada, gostaríamos de nos focar na questão do que 

seriam esses cenários mutantes e a influência que estes tem em nossas vidas 

cotidianas, logo, em nossas decisões. 
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 3.4 O discurso científico que nos rodeia 

Ao falarmos de cenários mutáveis na biologia, na medicina, na 

genética, na economia e etc. mostramos como processos que se desdobram dentro 

de uma disciplina afetam o cotidiano das pessoas em nossa sociedade. Já 

apontamos como na sociedade do conhecimento, os conhecimentos ligados à 

tecnologia da informação, administração e gerenciamento de negócios são 

importantes e, da mesma forma, tem forte influência nas decisões tomadas no dia-a-

dia. Porém, teria sido sempre assim?  

Para desenvolver esta ideia, nos apoiamos nas ideas de Ľubica 

Učník (2013) autora do texto ―Ciência e o mundo vivido‖ no qual reflete a oposição 

entre a descrição científica das coisas – tida como a correta descrição sobre o 

mundo – e o modo como vivemos o mundo em nosso cotidiano. Apoiada no filósofo 

tcheco Jan Patočka, afirma um abismo existente entre o mundo do dia-a-dia e o 

mundo construído pela ciência. 

Em seu intento de mostrar a descrição científica dos objetos, nos 

serve com um exemplo do astrofísico Arthur Eddington. Este, ao iniciar suas aulas 

do curso de ―Natureza Física do Mundo‖, mencionava uma duplicidade dos objetos 

que estavam a sua volta e para exemplificar sua ideia, descrevia duas mesas – que 

na verdade se tratavam de uma única mesa, a mesa na qual ele senta para se 

preparar para as aulas. A primeira mesa, a mesa que lhe era familiar, era descrita 

como uma mesa com extensão, comparativamente permanente, com cor e 

sobretudo substancial. Assim como uma descrição descartiana de que a natureza 

substancial dos corpos é extensão em comprimento, largura e profundidade. Já a 

segunda mesa, chamada de sua mesa científica, é descrita como composta 

sobretudo por vazios e, escassamente espalhadas por esses vazios, numerosas 
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cargas elétricas circulando com grande velocidade e com massa bem menor que 

um bilionésimo da massa da própria mesa. Ainda que com essa estranha 

constituição, ela se tornava uma mesa inteiramente eficiente pois suportava o papel 

no qual ele escrevia de maneira satisfatória. Assim como a primeira mesa descrita, 

ainda que ele o fizesse sobre as pequenas partículas elétricas de longo alcance e 

ainda que estas continuassem a tocar o verso do papel, o papel se mantinha com 

sua forma e muito próximo da estabilidade. E mesmo que Eddington se debruçasse 

sobre a mesa seu corpo jamais a atravessaria, e para ser bastante exato, afirmava 

que as chances do cotovelo dele atravessar a mesa eram tão excessivamente 

pequenas que até poderiam ser negadas na vida prática.  

Učník então se pergunta se as mesas são duplicadas ou se elas são 

duas descrições da mesma coisa. E para exemplificar, mostra como seria a 

descrição de sua própria mesa familiar: 

My table is in the kitchen and I have my breakfast at it every morning. It is a 
table that unites people when they come to visit me and we talk in 
agreement. It also seems to divide us when we disagree. But it is always in 
between us, familiar and dependable: to put cups of coffee on; or indeed for 
whatever purpose we might use it at different times. I sit at that table when I 
am happy as well as when I am sad, and many memories come rushing in 
when I look at it. It is slightly damaged on one side from the time my 
daughter tried to climb up onto it and the table toppled onto her. Years later, 
she has no scars left, but the table reminds us of this event by the scratch 
that has remained there ever since: it is a memory writ large. I like to stroke 
that chipped table, as it reminds me of all the people who sat there once 
upon a time; and I imagine that others will sit there sometime in the future. It 
is not just a useful table that I have breakfast at; it is a part of my life 
(UČNÍK, 2013, p. 34). 

 

Ainda sobre a descrição das duas mesas, Eddington afirmava que 

revendo as propriedades das mesas não havia motivos para escolher entre uma das 

duas, porém, em circunstâncias anormais a sua mesa científica parecia apresentar 

vantagens. Se por acaso sua casa pegasse fogo, sua mesa científica se dissolveria 

quase que naturalmente em fumaça científica, enquanto sua mesa familiar se 
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metamorfosearia mudando sua natureza substancial de maneira quase milagrosa ao 

olhar. Assim, o sentido de substancialidade da mesa é muito diferente para 

Eddington e Učník, como a autora mesmo comenta, sua mesa era também estável e 

também não permitia que um cotovelo a atravessasse, ainda que fosse 

surpreendente que a mesa se movesse numa direção indesejada quando foi forçada 

por sua filha. A substância para Eddington estava ligada à concepção intrínseca da 

natureza e assim a descrição daquelas mesas eram tão generalizantes que 

poderiam ser a descrição de qualquer mesa ou mesmo objeto que possuísse 

extensão no espaço. E isto se dava pois a descrição da mesa atende ao método da 

física clássica.  

O que a leva a se perguntar: como essa substituição de leitura 

acontece, por que é difícil perceber que a leitura teórica e estrutural do mundo só é 

útil para previsões científicas e não aplicável para a nossa vida mutável vida 

cotidiana? 

Outros exemplos que a autora usa estão relacionados ao conceito 

de hard-wired (ou, determinado geneticamente): ―our brains are ‗hard-wired for 

happiness‖; ―we can even outsmart our hard-wired habits, if we know how‖, ―to 

believe in God is also the result of ‗hard-wiring‘‖. Cita ainda a revista que se 

autointitula ―A revista eletrônica para mentes evoluídas‖, publicada por ―Life as A 

Human Inc.‖ numa alusão à criação de uma corporação, que também publica artigo 

sobre como a noção de cuidado é geneticamente determinada, ―We Are Hard-Wired 

to Care and Connect‖.  

O questionamento feito vai além do simples apropriar-se de uma 

linguagem científica mas refletir até que ponto o método científico está sendo usado 

para interpretar a vida cotidiana, ou, até que ponto um método que serve a algumas 
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ciências está sendo usado indiscriminadamente para explicar fenômenos que não 

estão sendo pensados dentro de um contexto científico. A autora pergunta, o que 

seria flogisto16? E afirma que a menos que se tenha muito interesse em história das 

ciências, esta é uma pergunta sem sentido. Hoje porém, falamos em oxigênio e 

combustão justamente porque os métodos mudaram radicalmente. O interessante 

seria então ter em mente os axiomas que estão por trás dessas leituras que 

fazemos da realidade, para não operarmos com símbolos de forma problemática 

justamente porque não sabemos de que ponto de vista se parte ao nos utilizarmos 

de determinado método. E citando Husserl afirma ―Merely fact-minded sciences 

make merely fact-minded people17‖. 

Outro ponto levantado pela autora é: porque quando não se fala em 

ciência se fala em religião/crença? Desde quando estas são as duas únicas 

possíveis visões de mundo? E por que nos acostumamos que sejam apenas duas 

ou por que não admitimos que é possível outras perspectivas? 

A autora traz exemplos da física, mas podemos estender essa ideia 

para as outras ciências também, assim como quando pensamos a vida dos 

indivíduos apenas por sua dimensão econômica, que leva à ideia de que sucesso e 

felicidade é o ideal do businessman ou, como já dito, quando se impõe uma solução 

única – tal como no caso da moral universal – que achata os indivíduos em nome de 

uma igualdade inerente a todo ser humano e acaba por retirar a singularidade da 

existência única de cada um. E se, como afirmamos no capítulo anterior, utopias 

fundamentam ações, a visão científica tem sido a base de muitas das práticas que 

adotamos na contemporaneidade.  

                                              
16

 Teoria antiga que afirmava que nos corpos em combustão haveria uma matéria, o flogisto, que 
seria liberado no ar durante a queima. 
17

 ―Ciências de mentalidade meramente factuais produzem pessoas de mentalidade meramente 
factuais‖ na tradução de Pedro Henrique Trindade Kalil Auad em sua tese de doutorado.  
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Quando se fala do mundo contemporâneo, líquido para usar o termo 

de Bauman, busca-se analisar transformações que por ora não são fáceis de 

compreender, não só porque é muito complicado analisar um movimento histórico 

quando ainda o estamos produzindo, mas talvez porque estejamos demais 

acostumados a esse modo de pensar científico. 

Pensando sobre a indagação de Učník, por que se a solução não é 

científica ela deve ser religiosa? Não crer na resposta científica é necessariamente 

crer numa resposta religiosa? E se o religioso não for uma possibilidade, 

necessariamente se pode acreditar na resposta científica? Não acreditar nem em 

uma e nem em outra é acreditar em nada? 

A chave do entendimento não necessariamente deve recair no 

campo da mera crença, talvez esteja na mudança da base do pensar. E talvez ao 

mudar a base do pensamento, muitos dos problemas que desejamos resolver, 

problemas que incidem na esfera do privado e estão baseados em nosso modo 

viver contemporâneo, possam ser resolvidos ou ao menos minizados.  

Učník afirma que quando já não temos mais respostas, é necessário 

que se mudem as perguntas pois só assim a situação de enigma (mistério no qual 

nenhuma pergunta ou resposta faz sentido) se altera.  

When the ground of our understanding becomes shaky, meaning becomes 
problematic; questions and answers lose the familiarity that they had before. 
But we cannot live without meaning. So, either we cling to the old questions 
and answers, which have become empty of meaning, or we embrace this 
problematicity and start looking for new questions, which will give us new 
answers. Questions, however, always depend on the ground that we never 
question. In order to start opening up the space for a new way of thinking, 
we need to begin by questioning the ground. This is the most difficult of 
tasks, as we are, most of the time, blind to that which we nevertheless 
presuppose. In other words, only when the ground of our understanding is 
irresolvably disrupted do we become aware that the available questions are 
not adequate to the problem at hand. As Patočka says, we need to shift the 
ground in order to ask different questions, because what is problematic is, in 
fact, the ground from which our questions came (Učník, 2013, p. 44 – grifo 
nosso).  
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Mudar as bases do pensar, no entanto, não é tarefa fácil, como 

pudemos ver é de longa data nossa tradição não só do pensar científico que nos 

acompanha desde início da modernidade, mas da própria valorização da razão 

enquanto forma privilegiada do pensar que remonta à antiguidade. E aqui a questão 

não é por de lado a ciência em nome de uma outra visão de mundo, nem 

hierarquizar perspectivas entre melhores ou mais verdadeiras visões de mundo pois 

isso não parece valorizar o ser humano em sua inteireza. Ser humano não é apenas 

ser dotado de capacidades mentais racionalizantes, é, dentre muitas características, 

possuir sentimentos não racionalizáveis que irão influir em nossos juízos podendo 

nos deixar confusos, indecisos; complexidade que é difícil ser representada aos 

moldes do pensamento racional.  

Nesse sentido, voltar-se às necessidades humanas e refletir 

possíveis formas de acomodação dessas necessidades nas práticas correntes do 

nosso cotidiano parece ser o primeiro passo para fazermos novas perguntas com 

vistas a mudar a base do nosso pensar. No formato atual, o cotidiano familiar é 

menos ―natural‖ e está mais para a descrição da mesa de Eddington. Recuperar o 

olhar humano, com sentimentos e incompletudes parece vital para recuperar a 

―naturalidade‖ do ser humano no mundo.  

E aqui destacamos algo que consideramos importantíssimo, essa 

ideia do voltar-se ao ser humano não seria reforçar a ideia já corrente de 

individualismo e que em oposição à ideia de moral universal é fonte de vários 

problemas observados em nossa sociedade (nomeada como permeabilidade do 

público pelo privado)? Para pensarmos essa pergunta acreditamos ser necessário 

uma reflexão sobre o que é individualismo e o modo como ele se apresenta. 
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Seria esse este individualismo que permite a sobreposição de 

interesses particulares em espaços coletivos de fato voltado de fato ao ser humano? 

Em que sentido essa característica tão identificada atualmente é de fato vivida de 

forma consciente ou voltada ao desenvolvimento próprio da pessoa tendo como 

horizonte uma reflexão sobre o que é de fato ser humano e quais são suas 

necessidades mais básicas? 

Para isso, nos utilizaremos do filósofo Jan Patočka e tentaremos 

refletir sobre suas ideias focando na questão acima apresentada.  

 

 3.5 Individualismo e consciência de nossa humanidade 

Em nome de alterar a base de pensamento para sermos capazes de 

fazermos novas perguntas, nos voltamos à ideia de pensar o método pelo qual se 

está lendo a realidade. Pensar sobre o ponto de partida e história de uma 

perspectiva para ver suas limitações e conseguir extrapolá-la em direção a uma 

leitura diferente que transforme a condição de enigma de determinada situação que, 

por não apresentar mais possibilidade de respostas, começa a perder o potencial 

gerador de perguntas.  

Quando pensamos na sociedade de indivíduos, destacando aqui a 

tensão entre a noção de coletivo que se opõe ao que se chama de individualismo, 

apontada por Ehrenberg e o ideal de businessman, observamos que este é um 

indivíduo um tanto voltado para seu exterior. É valorizado por características que 

podem servir a uma empresa, que servem à eficiência, que servem à sociedade da 

informação, que talvez sirvam a um contexto bem estruturado que combine 

tecnologia e gerenciamento de negócios. Porém, a valorização deste indivíduo vem 

de fora, não necessariamente este aprecia essa valorização, tão pouco tal 
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reconhecimento parece valorizá-lo enquanto ser único e singular, ao contrário, é a 

padronização que o eleva, sua capacidade de ser standard tem mais valor que sua 

singularidade – valor que percebemos pelo seu oposto desvalorizado, o ―indivíduo 

incerto‖.  

Um ―indivíduo conquistador‖ é valorizado por aquilo que conquista e 

se deixar de conquistar, ainda tem ele mesmo algum valor? Há um passo-a-passo 

que o direciona nesse sentido, para ser esse conquistador este deve ser pró-ativo, 

determinado, ousado... características que lhe permitirão ser competitivo. Uma ideia 

que serve a um indivíduo que age dentro de uma corporação. E é este ponto que 

desejamos destacar, a valorização de aspectos que sirvam a uma corporação, 

servem a interesses que são próprios a essa corporação (ou um contexto maior) e 

não necessariamente ao indivíduo possuidor dessas qualidades. Há a possibilidade 

deste indivíduo ter seus interesses alinhados aos desse universo corporativo, 

porém, dada a oposição ―conquistador‖ e ―incerto‖, já se percebe que nem todos 

estão alinhados ou nem todos pode se alinhar a este. Mais do que isso, estariam 

esses indivíduos conscientes de que sua valorização se dá em relação a interesses 

externos aos seus próprios? Estaria consciente que faz parte de um projeto coletivo 

que não o compraz?  

Ao nosso ver, um businessman está mais para uma mesa de 

Eddington que para a familiar mesa de Učník. Para Učník, seu entendimento de 

substância era totalmente diferente do entendimento de substância do astrofísico. 

Em nosso caso tentamos pensar a substância desse indivíduo para além do método 

que o vê com uma lente econômico-informacional.  

Dentro do questionamento que opõe necessidade de manutenção 

das perspectivas pessoais e o esmagamento da esfera individual por leis universais 
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e generalizantes, o chamado individualismo não nos parece apontar para o 

indivíduo pois não é autocentrado, o centro deste individualismo se remete ao 

exterior, e na base da ação deste indivíduo estão interesses exteriores aos seus 

próprios. E que interesses seriam de fato relativos ao indivíduo como ser singular 

tendo como horizonte suas ações em espaço coletivo? Ao mesmo tempo, agir em 

prol de algo que lhe seja externo não é o ideal da moral universal?  

Acreditamos que mascarada na ideia individualismo está escondida 

a nova moral universal ditando regras que servem apenas a alguns indivíduos da 

sociedade. A defesa da liberdade individual de ser um indivíduo conquistador não se 

estende à defesa da liberdade de ser um indivíduo incerto. Reforçada a ideia de que 

há a necessidade manutenção das perspectivas individuais sem o questionamento 

da natureza desse individual, reforça-se o próprio método de leitura da realidade, e 

assim continua-se a garantir a sobreposição dos interesses de alguns sobre todos. 

E o processo é contínuo porque indivíduo não é consciente do projeto do qual faz 

parte. Essa talvez seja a origem do descontentamento que leva a apatia frente às 

questões políticas apontadas por Goergen e mesmo à falta de utopias do ―futuro 

como um presente com mais algumas opções‖ (DA MATA, 2011).  

Na defesa de necessidade de manutenção de perspectivas 

individuais, e porque se apresenta como defesa do individual, deveria estar contida 

a preocupação em dar voz ao indivíduo autocentrado para que assim de fato se 

falasse em individualismo e, partindo disso, fossemos capazes de discernir entre 

uma ou outra questão formulada sobre as ações dos indivíduos e sua liberdade. 

Anísio Teixeira, pensando na educação como formadora de indivíduos afirma em 

excerto apresentado no início deste capítulo que a ―sociedade ordenada e feliz será 

aquela em que o indivíduo esteja a fazer aquilo a que o destinou sua natureza‖ 
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(TEIXEIRA, 1959). E qual seria essa natureza? Ou, reelaborando a pergunta não 

respondida no tópico anterior, como temos concebido dentro da nossa tradição de 

pensamento ocidental o que é ser humano? E há uma outra forma de pensar o que 

seja a natureza humana? 

 

 3.5.1 Sobre a natureza humana 

O filósofo Jan Patočka discute o que seria a natureza humana 

pensando em três movimentos da experiência humana. O que inicialmente pensa 

como fenomenologia ―a-subjetiva‖ (diferenciando-se do que seria a fenomenologia 

subjetiva de Heidegger) como forma de afastar-se do excessivo foco na tensão 

sujeito-objeto na fenomenologia, passará a pensar como fenomenologia 

transubjetiva em seus últimos escritos. Sua mudança de perspectiva tensiona esfera 

individual e coletiva e por isso nos é interessante. A ideia de movimento vem de seu 

entendimento de que a manifestação dos fenômenos é dinâmica e não-subjetiva, e 

querendo problematizar o que seria a extrema ênfase na humanidade nos escritos 

sobre o homem-no-mundo, afirma que para fazer justiça à pluralidade das 

condições humanas (de modo, de região, dimensões...) toda e qualquer 

antropologia requer sociologia. A ―abertura‖ do ser-no-mundo seria abertura a 

horizontes transubjetivos que são históricos, se manifestam no imaginário cultural e 

se concretizam nas instituições. Divide os movimentos em três, sendo que o último 

deles seria um que acaba por englobar os dois primeiros, o movimento de 

emergência da ―verdade‖, de natureza transubjetiva, histórico (ADAMS, 2012).  

O movimento é pensado por sua característica qualitativa (em 

oposição à parte quantificável que é locomoção, uniforme, estático e etc.) que é 

transformação. Para explicar os três movimentos, a autora Suzi Adams os explora 
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em sua versão inicial, nos escritos anteriores à ideia de transubjetividade. As ideias 

de movimento baseadas na corporeidade serão retrabalhadas e reapresentadas sob 

aspecto histórico. Apresentaremos então os movimentos em sua versão inicial, para 

depois repensá-los em sua dimensão transubjetiva.  

Um dos movimentos é baseado nas ideias de Bergson, pensado 

como uma estrutura temporal vivida perpetuamente, este seria organizado por uma 

unidade interna e sintética, assim como uma melodia, desdobra a experiência vivida 

no presente sobre o que resta de cenários vividos anteriormente, desta forma o 

passado flui no presente e o antigo perdura no acúmulo do que ―tem sido‖. É o 

acúmulo passivo de experiência, base da vida. Outro movimento é uma releitura do 

que era movimento para Aristóteles, o movimento aqui é pensado como a 

transformação enquanto possibilidade de ser realizada. A vida como realização de 

possibilidades, o objetivo de qualquer movimento individual. Ao contrário do anterior 

que recai no passado, este movimento é em direção ao futuro. E um terceiro 

movimento, dado que todo movimento só ocorre por ligações internas, destaca a 

experiência vivida na corporeidade e a dinâmica como possibilidade que pega o que 

é dado para dentro de si e forja um significado unificado.  

A noção de cuidado é apresentada como tríade desses movimentos 

interrelacionados (em oposição a Heidegger que considera o cuidado como 

momento triplo) e o cuidado como revelação de nosso contato com as coisas, o 

cuidado nos leva às coisas com as quais lidamos e modificamos. Na tríade, o 

primeiro movimento é denominado de anchoring ou sinking roots, o segundo de self-

sustenance ou self-projection e o terceiro de transcendence. Ainda destacando a  

corporeidade, cada um compreende uma dimensão temporal distinta, tem um 

referente particular e aparece de modo autêntico ou inautêntico.  
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O primeiro que seria referente ao passado é um movimento 

instintivo e afetivo de harmonia com o mundo, exerce controle sobre nosso corpo e 

―permite o mundo para nós‖ tendo a terra como referente de base imóvel e 

inabalável. Sua contingência é biológica, situacional, individidual e personalizada. 

Se mostra inautêntico em contato com o segundo movimento quando este é 

reprimido pelo ―pragmático e utilitarista‖ movimento do trabalho. O segundo vai falar 

da esfera não intencional da produção e reprodução da vida enquanto existência 

nas coisas, ―nosso corpo inorgânico‖ na esfera do significado. Corresponde ao 

presente e a objetividade do que é dado em forma de coisas. Neste domínio as 

pessoas são anônimas e reduzidas a seus papeis sociais. Seu limite está no conflito 

e no sofrimento porque sua inautenticidade ocorre pois, reduzidas a seus papeis, as 

pessoas falham em entender a si mesmas. Se auto-realiza na finitude humana, 

submetido às regras do ―poder‖ da Terra. O terceiro visa conferir ―encerramento‖ 

global aos dois movimentos anteriores e significado para as regiões e ritmos destes. 

Chamado de movimento da verdade, tenta integrar finitude, situacionalidade e 

coisas para as quais antes estavamos cegos. É neste movimento que o mundo não 

é mais terra. Como movimento que é em direção ao futuro sua inautenticidade se dá 

pela nossa finitude. E aqui a existência não é nem enraizada, nem prolongada, ela 

integra.  

No processo de transformação desses movimentos da corporeidade 

em movimentos que partilhamos com outros via transubjetividade (usada ao invés 

de sociabilidade) cria-se o que seriam os três movimentos da história. A afirmação é 

de que o mundo só se afirma historicamente no domínio social, porque é assim que 

se revela e assim que emerge em nossa abertura aos horizontes e não poderia ser 

compreendido nem via materialismo, nem via idealismo. Os três movimentos 
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históricos seriam totalidades, pressupostos e sedimentações do comportamento 

humano.  

O primeiro seria não-histórico denominado aceptance, neste a 

ideia de ―interessado‖ da corporeidade é substituída por demanda de convivência 

com os outros e justiça. O exemplo utilizado é da família patriarcal na qual o pai cria 

uma criança junto a si e lhe oferece horizontes de temporalidade, dando a esta 

criança não apenas o próprio corpo como o corpo social em nível micro. O segundo 

seria pré-histórico denominado defence, é orientado ao presente e oscila entre o 

que dá alivio e, ao mesmo tempo, é oneroso. O exemplo utilizado é a dos impérios 

antigos dos quais se eregiram a escrita e memória petrificada gerando nova 

possibilidade de presença de longa variação e alcance. O terceiro seria o histórico 

denominado de verdadeiro é o que reconstroi o passado anônimo e a memória 

cultural coletiva dos movimentos anteriores. Esta apresentação dos três movimentos 

em Patočka reconfigura a ontologia politico-social de Hannah Arendt de ―labor, 

trabalho e ação‖. Para Arendt, a condição humana é dada pela ação do homem, 

revelando quem ele é e sendo necessária para que este inicie seus processos. Já 

Patočka mostra o encadeamento dos três movimentos como liberdade de ação 

humana: esta nova possibilidade é baseada no reconhecimento mútuo dos homens 

enquanto livres e iguais, reconhecimento que deve ser continuamente encenado e 

no qual a ação não tenha caráter forçado de trabalho como labuta mas, ao invés 

disso, manifestação de excelência.  

Such life does not seek to escape its contingency, but neither does it yield 
to it passively; since it has glimpsed the possibility of authentic life, that is, 
life as a whole, the  world  opens itself to it for the first time–it is no longer 
merely an involuntary background against which that which concerns us 
shows itself; rather it itself can now stand forth, as the whole of that which 
opens up against the black backdrop of closed now. This whole now speaks 
to humans directly, free of the  muting  effect  of  tradition  and  myth,  only  
by  it  do  they  seek  to  be  accepted  and  held responsible.  Nothing  of  
the  earlier  life  of  acceptance  remains  in  peace;  all  the  pillars  of  the 
community, traditions, and myths, are equally shaken, as are all the 
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answers that once preceded questions, the modest, yet secure and 
soothing meaning, though not lost is transformed (PATOČKA apud ADAMS, 
2012, p. 7).  

 
Um ponto importante a ser destacado sobre o pensamento do autor 

é a ideia de que o que é (what-is) e o ser (being) se dão no mesmo plano, entre 

fenômeno e sua manifestação. A experiência e sua metáfora simbólica está no nível 

do fardo diário do viver e do fazer jus a nossos ancestrais. E para entender melhor 

suas ideias, recorremos ao seu entendimento do que seja história e pré-história.  

Patočka entende história como ruptura e esta se inicia quando o 

homem começa a problematizar sua condição humana e considera que a vida em 

liberdade é superior ao mero sobreviver. É com a problematização que iniciará 

incontáveis buscas que resultam em ciência, tecnologia, exploração de outros 

mundos, psicanálise, biociência... ainda que estes resultados sejam atribuídos ao 

século XX já estavam fundamentados no início da história, no despontar da 

civilização ocidental. Na leitura de Ilea (2013), o entendimento de história e pré-

história, bem como a noção de responsabilidade envolvida na transição de pré-

história para história são fundamentais para entender a teoria do autor.  

Para Patočka, pré-história está relacionado com uma visão de 

mundo e não com a graduação tecnologia existente. E por isso aponta a pólis Grega 

como início da história, é nela que se constroi um específico modo de humanidade 

baseado na problematização, na finitude enquanto problema, na ―consciência 

desintegrada‖. Baseada também na completa consciência da morte, a aceitação 

problemática da condição humana e sua busca por eternidade via ações e política, 

filosofia, poesia etc. Esta ideia se opõe ao modo anterior que não destacava o 

individual e no qual o coletivo prevalecia via ideia de mundo governado por deuses 

e cooperação em rituais.  E assim, nesta perspectiva, a história não é uma 

sobreposição à trajetória humana, é na verdade uma ruptura, uma diferenciação.  
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O destaque então é para o momento de emergência da consciência 

da problematicidade, quando a vida se torna ―desabrigada‖ e inicia a história em 

oposição à pré-história (caracterizada por: aceitação, transmissão, preservação e 

manutenção da segurança da vida). Na história a vida perde seu abrigo pois há 

uma tensão constante de exposição ao risco e extremo esforço para sair desse 

abrigo de preservação e aceitação18. Por não se tratar de nível de sofisticação 

tecnológica, sociedades como o Egito, antiga China e Oriente Próximo são 

pensadas como pré-históricas pois são como grandes famílias que preservam o 

estilo de vida da pré-história baseado em harmonia com o entorno e não 

problematizador deste ambiente. A sociedade histórica se diferencia da natureza e 

da simplicidade. Na pré-história, não se diferenciava noite e dia com base na 

experiência da escuridão mas como manifestações de seres que aconteciam na 

mesma região e de modo simultâneo.  

Dentre os três movimentos apresentados, o último representa essa 

condição humana em toda sua plenitude e ao mesmo tempo seus riscos. O 

movimento aceptance é de submissão à natureza, de animal laborans, já o defence 

é o que nos motiva rumo ao êxtase de participar no indiferenciado. No caso o 

terceiro movimento, em nome da busca da verdade, envolve distanciamento e 

reação contra a pré-história. Não só um distanciamento da pré-história, Patočka 

afirma que a história é também uma tentativa de renovar a vida, um ressurgimento.  

Eis então que emerge sua teoria da responsabilidade que é partir da 

pré-história para a história: na história o eu é entendido como parte de um grande 

projeto de responsabilidade pela tentativa de ―cruzar a fronteira‖ do próprio eu para 

                                              
18

 O viver se torna desabrigado porque ao mesmo tempo que te tira da condição subsequente de um 
eterno sobreviver, centra a responsabilidade dos acontecimentos em você: não em deuses ou numa 
ordem original da vida. 
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se perguntar quem somos de forma particular (ou em nossa inteireza), o eu em 

tempos pré-históricos é multicamada e uma delas é inacessível a nós mesmos e 

visível aos outros e assim não temos completo acesso à verdade pois uma parte 

dela pertence a outros. Nosso modo de agir envolve força de grupo, não somos 

completamente senhores de nós mesmos, o modo como apareço para outros 

diverge do modo de minha imagem pessoal da qual parto para agir e reagir. Logo, 

em nós mesmos está o coletivo e neste ponto que é interessante pensar a 

passagem de um estágio a outro, de pré-história a história, enquanto transição que 

envolve responsabilidade.  

O autor trabalha a passagem de um estágio a outro da seguinte 

maneira: 

This passage to responsibility is primarily an individual act (see  Abraham‘s 
conversion in Kierkegaard‘s Fear and Trembling). Originally, it is not 
altogether a rational act, a matter of knowledge of the good as it was in 
Platonism. In order to accomplish the passage from an individual to a 
collective  responsibility, there is the need of a coherent rational project. 
This passage is a matter of individual ―unworldly conversions‖,  — like 
love and the encountering of death — which become collective ―worldly 
occurrences‖— for instance respect, civil rights, and religious regulations. 
The bridge between the individual act and the collective responsibility 
implies a rational transformation. At the core of the responsibility project, 
there is an individual ―secret‖, a personal decision to obey something that 
one does not fully encompass. The passage to rationality goes through an 
exceeding experience of assuming the responsibility (ILEA, 2013, p. 339 – 
grifos nossos).  

 

A ideia de responsabilidade está baseada no conceito de 

everydayness, com vontade em superar o ―mero viver‖ que se reforça 

cotidianamente o ser humano tenta participar, seja através de seu eu 

multifacetado, seja através de decisões éticas. Suas conquistas advém deste 

movimento de tentar superar a everydayness,  e este movimento pode vir tanto do 

fervor estusiástico em direção ao sagrado quanto da responsabilidade calcada na 
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genealogia do eu que não mais aceita rituais, regras ou cosmogonias. A 

responsabilidade do indíviduo vem de sua consciência dessa condição histórica. 

Neste sentido, a natureza do homem envolve tanto os três 

movimentos, quanto a consciência de suas interrelações na produção da história. A 

autenticidade do viver estaria na consciência de qual projeto fazemos parte ao nos 

afastar do conforto do indiferenciado pré-histórico em direção à superação da 

everydayness, do mero sobreviver. No nosso caso ocidental, a consciência de 

nosso processo de problematização que nos levou ao atual mundo,  foi o caminho 

de responsabilidade que escolhemos, este que é um mundo de confrontamento com 

a morte (que nos faz ver a finitude como um problema). Mas este é um dos mundos 

possíveis, existe também outros, como o que se constroi via mistério e vê sua 

responsabilidade ligada à noção de morte e renascimento (do reino do mágico e das 

crenças não racionais). 

Nossa discussão sobre liberdade de ação do indivíduo e os limites 

dessa ação no que tange sua a esfera coletiva nos leva a pensar no que se esconde 

por trás dessas perguntas: uma crença de que a liberdade é melhor do que o 

simples adaptar-se às regras e ritmos terrenos (nossa escolha ante a vontade de 

superação da everydayness). Além disso, ao tomar consciência de nosso processo 

histórico, percebemos o quanto nossa ação como indivíduo toca o coletivo e produz 

um projeto e nossa responsabilidade com ele é estar consciente disso, para 

reafirmá-lo ou, em nome de uma outra história, renegá-lo.  

E se fizemos essa inflexão teórica é para chegar a essa questão. 

Platão e os sofistas criaram um novo modo de pensar que é centrado no indivíduo, 

desde então, embarcamos nesse projeto que nos descola do coletivo por nos fazer 

pensar racionalmente e questionar tudo. Assim, quando falamos em educar alguém, 
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estamos educando pessoas a embarcar nesse projeto de problematização iniciado 

com os sofistas e radicalizado por Platão. Do contrário estaríamos ensinando sem 

problematização e de maneira holística coisas que remetessem à nossa integração 

com a natureza e a retroalimentação de nossas ações individuais no devir coletivo. 

A grande questão é: este tipo de ensino que nos embarca nesse 

projeto nos permite também ter consciência de que embarcamos nele? Ou de que 

essa não é a única e verdadeira forma de experimentar o mundo? O que Patočka 

afirma é que a consciência desse processo nos relembra nosso compromisso com o 

projeto de problematização que visa nos libertar da mesmice da everydayness e ao 

nos compromissarmos de fato com ele, nos compromissamos também com o 

coletivo pois assim se pode recriar a história ao invés de apenas repeti-la. A história 

vista como ruptura, de forma transubjetiva, implica este eu-no-outro que traz a 

responsabilidade com as próprias ações e – acreditamos – motivação para a 

realização das mesmas dada a abertura que traz para o futuro. Desta forma 

assume-se uma forma autêntica de agir no projeto coletivo, a consciência de que 

sua própria ação influi e é influenciada pelo coletivo é radicalmente diferente da 

crença que desemboca no individualismo contemporâneo fruto desse afastamento 

de outras esferas da vida via valorização excessiva da racionalização. Assim, para 

concluir este capítulo é necessário que retomemos algumas informações com a 

finalidade de juntar todos os questionamentos feitos numa única direção. 

Dentro do que temos afirmado até agora, três ideias são importantes 

de serem destacadas: i) a estreita relação entre o processo educacional e sistema 

filosófico ocidental que tem suas bases nos sofistas e platão; ii) a ideia de educação 

como um projeto e a necessidade de desvelamentos de seus objetivos fundantes; 

iii) a abertura ao futuro possibilitada pela consciência dos três movimentos e sua 
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articulação bem como reflexão de nosso lugar na história e sua vinculação à nossa 

ação. 

Como pudemos ver educação e história da filosofia se confundem, a 

valorização da razão e a busca pela verdade perpassando a tradição de 

pensamento ocidental são a base do processo educacional. E se assim o é, e 

segundo a noção de história como ruptura aqui apresentada, o desvelamento desse 

projeto é importante para o entendimento de nosso papel com nossas trajetórias 

individuais na composição dessa história como também o entendimento do sentido 

que ela tem. A história pensada como continuidade parece trazer um sentimento de 

inocuidade frente ao mundo que ―acontece‖ não importando nossa vontade de 

mudá-lo, já a ideia de história como ruptura parece permitir um encaixe da esfera 

individual na grande esfera do projeto coletivo.  

João Novaski, em sua tese ―fenomenologia da ação‖, mostra 

inquietação com seus alunos de graduação que por mais que estejam estudando 

em cursos que lhes agradem e estes mesmos cursos lhes possibilitem espectro de 

ação relativamente grande e variável na sociedade, invariavelmente caem em 

discursos de desapontamento com ―a falta de possibilidade‖ de transformação da 

situação contemporânea. O que o professor observa é que a ordem técnico-

profissional, sendo sempre projetada como a principal forma de criação de sentidos, 

relega a segundo plano outras formas de criação de sentido para a vida. Mais que 

um medo de recessão econômica ou mesmo medo de perda da liberdade, o 

professor vê nesses discursos um medo da perda de sentido da história ou a 

descoberta do ―não-sentido‖ da história. Assim como quando se fala do ―indivíduo 

incerto‖ que não encontra seu lugar na história contemporânea por não possuir as 

qualificações exigidas do ―indivíduo conquistador‖, um possível businessman, se 
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formando em uma grande universidade pública (como é o caso dos alunos de 

Novaski) também se sente incomodado em perceber que não será senhor e agente 

da transformação da história. Para estes, o futuro é um presente com ―mais algumas 

possibilidades‖ de Boaventura Santos.  

Entendemos que o sentido de história como apresentado por 

Patočka, de história como ruptura, por desviar-se dessa noção de continuidade tão 

impregnada em nós via tradição ocidental, pode representar uma renovação capaz 

de estimular novas práticas. Se as utopias estimulam a ação, mudar a base do 

pensamento pode servir não somente para fazermos novas perguntas como afirma 

Patočka, mudando o fundamento – base na qual nos apoiamos para agir – criamos 

novas possibilidades para o pensamento, para a criação de utopias e para a 

imaginação (ou articulação dos três movimentos que nos permite projetar o futuro) 

de que estamos inseridos de forma transubjetiva no movimento da história.   

Pensar a história como ruptura permite a quebra dos sentimentos de 

impotência ante um terceiro sem rosto, como afirma Levinas, em direção ao 

entedimento do projeto que este carrega e em nome de um projeto individual que se 

encaixe neste projeto maior chamado história. No balanço entre as determinações 

do mundo e as possibilidades do sujeito, o verdadeiro sentido só pode ser 

encontrado em nós mesmos. E a palavra verdadeiro é usada no sentido de verdade 

como busca e não de verdade absoluta. A verdade como horizonte intocável, que 

parece recuar um passo sempre que caminhamos em direção a ela, é fonte de 

estímulo para o movimento. Se o desejo de encontrar a verdade no pensamento 

ocidental é tão importante e se nunca entraremos em contato com ―a‖ verdade por 

todas as limitações que temos como humanos, o movimento em direção a ela é o 

mais importante (NOVASKI, 1984).  
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Num movimento de comparação do mundo-da-vida com o 

subconsciente, Novaski afirma que ambos necessitam de uma investigação do tipo 

arqueológica19. Para o autor arché e telos se unem através da ação e, assim como 

na investigação do subconsciente todo gesto não refletido conta, 

intersubjetivamente, cada conduta conta na investigação da história. Na 

investigação arqueológica do subconsciente, o outro sempre está lá; em movimento 

semelhante teleologicamente a história se volta ao sujeito pois este está lá também, 

e se este estiver consciente de sua inserção no movimento histórico não se sentirá 

um paciente dele e sim um artesão (NOVASKI, 1984).  

Ao nosso ver, o movimento que une arché e telos explicitado por 

Novaski é  o mesmo que une os três movimentos de Patočka, Novaski o mostra 

como um apelo que move o querer e Patočka o apresenta como a base de 

pensamento transformada (shaken background) capaz de transformar respostas e 

perguntas permitindo escapar da contingência da everydayness de modo não 

passivo. Já que vislumbrada a possibilidade de uma vida autêntica numa abertura20 

à ação que pela primeira vez não estará no reino do involuntário, dado a 

consciência dos três movimentos possibilitada pela transformação da base do 

pensamento, estará voluntariamente agindo em nome deste projeto (ou de sua 

transformação).  

Patočka, porém, explicita como não é fácil essa abertura à ação pois 

exige a responsabilidade de, ao estar face-a-face com finitude da vida (dentro deste 

projeto que problematizando chega a novas buscas), disciplinar a alma de forma 

                                              
19

 A ideia de arqueologia enquanto busca pelos sentidos mais profundos dos fenômenos estudados é 
muito usada em estudos fenomenológicos, na busca pelo descortinar das várias camadas de 
sentidos, arqueologia parece simbologia coerente para traduzir este movimento em direção à 
singularidade. Neste caso, fala-se também da movimentação contrária, em direção ao remate 
totalizante teleológico da história.  
20

 Abertura em direção à simbolização e criação de sentidos, lançar-se ao mundo de modo 
consciente.  
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atenta ainda que o destino seja a morte. Ilea (2013) afirma que esse disciplinar a 

alma é chamado pela maioria dos filósofos de cuidado e seria uma espécie de 

taumaturgia que vai curando a vida constantemente ameaçada pela decadência. E 

se o desvelamento nos põe frente a essa dura verdade, nos põe diante também da 

lógica deste projeto que é escapar da enfadonha e automática sobrevivência no 

indiferenciado – escape da everydayness. Segundo Novaski, para a fenomenologia 

a consciência é projeto de mundo, mundo que ela não abarca totalmente mas se 

destina intencionalmente com presença parcial e finita,  

quando o que está em jogo é o ser do homem, dizíamos, o fim é aquilo que 
abre para a realização, é aquilo que, em qualquer iniciativa, está suspenso 
à frente mas também no momento, é aquilo que na esfera da iminência de 
sua aparição, não cessa de transgredir o instante, como o que torna 
possível quer sua chegada quer a abertura para aquilo que está ainda para 
chegar (NOVASKI, 1984, p. 58 – grifo nosso).  

 

Novaski comenta ainda que por não estarmos complementamente 

conscientes de tudo, há uma dificuldade de nos entendermos e que, através de 

nossas obras, que mostram não só o significado que damos ao mundo, 

apreendemos o ato de existir nestes signos/obras que lançamos ao mundo, 

permitidos via abertura, definida pelo autor como complexo movimento de criação 

de sentidos e simbolização.  

Quando Goergen (2007) cita que o ciclo do culpar o outro com 

família culpando escola que culpa político que culpa cidadão etc. e pensamos no 

viver desabrigado implicado no projeto racional de problematização que nos 

acompanha, percebemos o que os autores Patočka e Novaski querem dizer com 

responsabilidade e cuidado, pois, sem a consciência do projeto no qual estamos 

inseridos não é possível identificar que eu estou no outro e, por isso, o outro está 

em mim. A ação sem consciência é inautêntica e por isso não acha sentido, já que o 
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sentido arqueológico não encontra correspondência teleológica. O projeto racional 

traz a responsabilidade àquele que problematiza e não aos deuses, não aos outros.  

A ideia do poder projetar como condição para o agir é o importante 

que se quer destacar aqui, assim como já dissemos antes, a utopia é o impossível 

que se mostra a fim de preencher as lacunas sentidas no presente mas que se 

projetam a ser preenchidas no futuro. E se caminhamos em direção à utopia 

articulada no presente, juntamos os três movimentos – passado, presente e futuro 

para romper a continuidade da história com a inclusão nela de nossa própria 

trajetória (ação individual). E se trazemos essa reflexão em forma de longa inflexão 

filosofica é porque esta foi a forma que encontramos de explicar os radicais 

questionamentos do autor Jan Patočka que usamos como parte de nosso 

procedimento metodológico. 

Seus questionamentos vão direto à base de nosso pensamento 

ocidental. A tradição filosófica ocidental discute a moral e os limites da ação sem 

questionar o próprio background de produção dessas ideias. Este capítulo reflete o 

próprio processo questionado, ao problematizar, subsequentes perguntas se abrem 

em direção a uma especificidade que tende a não retornar ao ponto inicial. No 

entanto, o autor nos traz justamente essa possibilidade de, se não voltar ao ponto 

incial, entender a que serve esse projeto (fuga do everydayness) e que este não é a 

única forma possível de entendimento de mundo. A consciência da ação individual 

como parte da história coletiva traz sentido então à problematização e sem 

necessariamente acabar com ela.  

Um projeto educacional que se apoia na educação para a mudança 

da cidade/sociedade para ser completo no sentido aqui exposto, deveria estar 

focado não somente em como agir em sociedade mas no significado que ação 
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adquire. Para isso é necessário estimular a conscientização, a nosso ver impossível 

de ter uma forma única, se assim o fosse, estaria mais para a criação de um passo-

a-passo a cada caso que a um ensinar um único passo-a-passo rumo ao que seria 

uma cidade perfeita e feliz. Feitas essas considerações seguimos para o quarto 

capítulo no qual analisaremos o caso do projeto Bairro Escola de Nova Iguaçu 

segundo o que já dissemos no segundo capítulo, enquanto utopia que articulou uma 

ação futura. 
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4. Análise de três bairros-escola: Tinguá, Vila de Cava, Miguel Couto e Jardim 

Tropical 

 

No segundo capítulo  empreendemos uma busca pelas origens do 

conceito de cidades educadoras, pudemos observar que o ideário base guarda 

relações com estratégias neoliberais de mitigação de desigualdade social 

apregoados por organismos multilaterais tais como a UNESCO, FMI e BM. De modo 

curioso, no Brasil projetos desse tipo foram levados a cabo por políticos cujo partido 

possuía discurso oposto às ideologias promovidas por esses organismos. As 

discussões iniciadas por Paulo Freire enquanto secretário de educação em São 

Paulo, por Tarso Genro enquanto prefeito de Porto Alegre, pelo prefeito Fernando 

Pimentel em Belo Horizonte e pelo prefeito Lindberg Farias em Nova Iguaçu, 

acontecem em período no qual o Partido dos Trabalhadores esteve nos respectivos 

governos municipais.  

Os projetos dessas cidades de modo semelhante tentaram 

promover transformação social, cidadania e formas de engajamento social tendo 

como centralidade a escola para a integração da comunidade de entorno. Esses 

projetos, de maneira utópica apontaram um caminho a ser seguido na construção 

do que seria uma cidade com mais equidade, promovendo princípios do estatuto 

das cidades que visa  

a melhoria das condições de habitat viabilizando uma vida saudável, social, 
material e espiritualmente (cultura, educação e trabalho) para todos os 
munícipes [...] maior eficácia social e maior eficiência econômica do capital 
social, ou seja, do ambiente construído que é a cidade, distribuindo-se 
igualitariamente ou eqüitativamente os benefícios e o ônus dos 
investimentos urbanos, na perspectiva da busca da sociedade sustentável 
(GADOTTI, 2006, p. 3).  

 
E é pensando o PBE enquanto utopia que estimula a ação que 

pensamos nosso roteiro de perguntas para os moradores do bairro escola 

escolhido. Assim, descreveremos primeiro a construção de nosso roteiro de 
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perguntas e motivações para a escolha desta técnica de pesquisa para 

posteriormente caracterizarmos os bairros-escola sob a luz das respostas dos 

entrevistados. 

 

4.1 Metodologia e construção do roteiro de perguntas de campo 

No primeiro capítulo descrevemos a alteração de nossa pergunta de 

pesquisa, juntamente a essa transformação foi necessário repensar a abordagem 

que utilizaríamos para entrar em contato com os moradores do bairro. Como 

exposto anteriormente nosso embasamento bibliográfico nos leva a pensar a ação 

do indivíduo enquanto ação política e onde esta ação toca no coletivo quando este 

indivíduo se torna parte da história. Esta possibilidade se dá quando a noção 

continuidade da história pode ser ameaçada pela ação. Mas uma ação que seja 

consciente, capaz de articular presente e passado para projetar o futuro; uma ação 

direcionada que, possuindo significado existencial, insere o indivíduo na dimensão 

coletiva que é a história21 (PATOČKA apud ILEA, 2013; NOVASKI, 1984).  

A ação vista sob esta ótica fala da consciência do nosso tipo de 

inserção no mundo, a história faz sentido conquanto se faça parte dela, participação 

que traz identificação e que se dá via ação. Como o nosso objetivo inicial era 

conversar diretamente com os alunos participantes do programa era também 

objetivo pensar no estímulo à ação que o programa proporcionou, observando a 

capacidade de articulação da própria vida com o cotidiano do bairro. Acreditamos 

                                              
21

 O autor Jan Patočka possui teoria que vê a história como ruptura e não como continuidade, o 
momento de ruptura nos insere na história ou na esfera coletiva de produção da vida. O autor vê 
esse movimento como uma responsabilidade humana e isto se dá quando tomamos consciência de 
que o futuro é por nós construído quando somos capazes de articular passado e presente com essa 
responsabilidade de ação que nos projeta para o futuro. A história aqui deixa de ser um acúmulo de 
condições materiais e de estágios tecnológicos evoluídos, ela é a consciência do projeto de 
mundo/sociedade no qual estamos incluídos e as consequências que este projeto de mundo nos 
tráz. Cf. (Patočka, 2008; ADAMS, 2012; ILEA, 2013; Novaski, 1984). 
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porém que apesar de nossa mudança de percurso, alterando público entrevistado e 

metodologia, ainda podemos nos apoiar na ideia de ação consciente que gera 

identificação por criar sentimento de colaboração na transformação da história.  

Assim, se de alguma forma o PBE foi capaz de transformar a noção 

que a pessoa tenha do bairro, se ajudou a tornar consciente a possibilidade da 

pessoa estar inserida na construção da história de seu lugar, este programa estaria 

cumprindo de alguma forma seus propósitos, assim como vemos na fala do 

representante da coordenação do PBE: 

 [...] Você tem todo um processo de conscientização da população pra ela 
perceber a importância desse processo. Do ponto de vista dos Conselhos, 
quer dizer, a população precisa ainda entender e se conscientizar de que 
ela pode sim ir lá e deliberar. De que ela pode sim ir lá impor as suas 
necessidades, entendeu? Ainda falta essa conscientização por parte da 
comunidade. [...] Se a sociedade não se responsabilizar, se não for 
responsabilizada, e se a população de maneira geral não entender o 
quanto isso é importante para ela, vira programa de governo e quando a 
gente estiver saindo não acontece mais nada. E não é isso que a gente 
quer, a gente quer garantia que seja realmente um processo incorporado à 
dinâmica da cidade. (ENTREVISTADO 1 apud KNOPP, 2008, p. 107). 

 
Ao entender isso, a pessoa de fato teria noção sua condição de 

cidadã. E poderia ter chance de romper a continuidade da história, para, por ruptura, 

se inserir na história.  

Assim, em nosso roteiro de perguntas houve uma preocupação em 

pesquisar a participação consciente do entrevistado no cotidiano do bairro e, ainda 

que perguntas tenham sido elaboradas nesse sentido, procuramos em nossas 

entrevistas manter uma postura aberta que possibilitasse a expressão de elementos 

nem sempre esperados ou que no momento parecessem desviar do objeto 

pesquisado. Nossa posição buscou o que se pode chamar de ―acidentes e 

conjunturas de curiosas justaposição de eventos‖22  (FEYERABEND, 2003, p. 32) de 

                                              
22

 Em seu livro ―Contra o Método‖, Feyerabend defende que estabelecer regras metodológicas 
restringe o progresso científico, propõe um anarquismo teórico em oposição à prescrição de passo-a-
passo fundante do método científico que ―busca uma verdade‖. Feyerabend se baseia no filósofo 
Kierkegaard e nas suas críticas à objetividade da ciência. Ainda segundo o autor ―[...] o 
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modo que, ainda que utilizando um roteiro de perguntas como base de nossa 

apresentação com o entrevistado, houvesse abertura possível para que este falasse 

o que quisesse sobre as questões apresentadas.  

O sistema de criação de roteiro de perguntas para guiar a fala com o 

entrevistado é chamado de entrevista semi-estruturada. Neste, apesar da abertura 

dada ao entrevistado, o pesquisador cria um foco que guia a conversa.  

A entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 
outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. [...] 
esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre 
e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 
alternativas [...]favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 
também sua explicação e a compreensão de sua totalidade além de manter 
a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 
informações (TRIVIÑOS, 1987 apud MANZINI, 2004, p. 2).  

 
Em seu artigo, Manzini (2004) exemplifica os maiores erros de 

pesquisadores na execução de uma pesquisa através de entrevista semi-

estruturada. O primeiro deles está relacionado à própria seleção da técnica de 

entrevista para um objetivo que não pode ser alcançado via entrevista. Em nosso 

caso, dado que a intenção era justamente conversar com os moradores do bairro 

sobre o PBE para saber o que pensam e o impacto do programa em suas vidas, 

acreditamos que a técnica selecionada é adequada. Em segundo, outros erros 

relatados pelo autor estão relacionados com à ordem das perguntas do roteiro e o 

objetivo pretendido pela pesquisa, assim como quantidade de perguntas relacionada 

com a amplitude deste objetivo. Outros problemas estão relacionados à adequação 

das perguntas com relação ao vocabulário, pensando na clareza das questões, 

                                                                                                                                             
conhecimento não é uma série de teorias autoconsistentes que converge para um concepção ideal; 
não é uma aproximação gradual à verdade. É, antes, um sempre crescente oceano de alternativas 
mutuamente incompatíveis, no qual cada teoria, cada conto de fadas e cada mito que faz parte da 
coleção força os outros a uma articulação maior, todos contribuindo, mediante esse processo de 
competição, para o desenvolvimento de nossa consciência (p.46). 
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extensão da pergunta, evitando jargões ou dificuldade de elaboração mental por 

parte do entrevistado bem como perguntas manipulativas e de múltipla finalidade.  

Descreveremos aqui nosso processo de elaboração do roteiro de 

perguntas com o objetivo de não somente realçar o que fizemos em campo, mas 

também para tornar fácil a averiguação de problemas relacionados à modalidade de 

pesquisa escolhida. 

Nosso roteiro era formado de seis perguntas que se subdividiam se 

houvesse necessidade. Realizamos também entrevistas piloto a fim de adequar o 

formato das perguntas e entender se a ordem das mesmas se mostravam 

coerentes. Manzini (2004) exalta a importância da realização de entrevistas teste 

para que se possa verificar possíveis falhas nas perguntas e/ou dificuldades 

relacionadas ao texto das questões.  

Como explicitado pelo autor, a sequência de perguntas tem peso 

grande a depender do objetivo que perscrutamos. Assim, nossa primeira pergunta 

estava relacionada com o fator central da pesquisa, a implementação do PBE. O 

programa começou a ser implementado em 2006, ou seja, há 10 anos atrás. Assim, 

nossa primeira pergunta não somente delimitou quem estaria melhor habilitado a 

responder as nossas perguntas, como também serviu de parâmetro para identificar 

moradores radicados no bairro. A primeira pergunta era ―Mora há quanto tempo no 

bairro de ____?‖, qualquer resposta que fosse menor que ―há 10 anos‖ foi por nós 

excluída da pesquisa.  

Dado que a intenção era pensar o legado e rebatimentos do PBE no 

bairro, acreditamos que a presença da pessoa no lugar datada do período de 

implementação era importante, afinal, o programa foi aplicado de maneira variada 

no tempo e não possuímos dados quantitativos específicos por bairro para 
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sabermos os bairros nos quais este se manteve funcionando por mais tempo, assim, 

os dois primeiros anos de funcionamento do programa são fundamentais; para 

pensar a atuação e destaque no programa na vida das pessoas este é o momento 

ideal, afinal, é o período que diferencia a existência e não-existência do PBE. 

Além disso, na formulação da pergunta utilizamos o nome do bairro 

pesquisado: ―Mora há quanto tempo no bairro de Vila de Cava?‖, ―Mora há quanto 

tempo no bairro de Tinguá?‖, ―Mora há quanto tempo no bairro de Miguel Couto?‖, 

―Mora há quanto tempo no Jardim Tropical?‖. Acreditamos que o procedimento 

utilizado é importante pois é capaz de nos mostrar microterritorialidades não 

pensadas pela pesquisadora (guiada pelos nomes de bairro apontados na literatura 

e na identificação dada pelo site Google Maps) caso a pessoa contestasse o nome 

do bairro utilizado na pergunta.  

Especificada a primeira pergunta, partimos para a segunda: 

―Costuma frequentar eventos culturais aqui no bairro?‖. Esta pergunta se deve a 

uma estratégia de condução de pesquisa que findará em perguntas sobre a 

participação da pessoa na dinâmica do próprio bairro, porém, para iniciar a 

abordagem optamos por uma pergunta ampla e que fosse ligada a um dos 

propósitos do PBE, promoção de integração da comunidade através de eventos 

estimulados pela escola em espaços parceiros ou na própria escola municipal. 

Assim, se a pessoa por ventura frequentasse eventos culturais no bairro, haveria 

chances de que ela se lembrasse dos eventos promovidos pelo PBE. E se o evento 

não fosse promovido pela escola, saberíamos com a sequência de perguntas que 

criamos. Para aqueles que respondiam que não frequentavam eventos culturais, 

perguntávamos se estes sabiam da existência de eventos promovidos no interior do 

bairro. E depois perguntamos se sabiam quem os havia promovido. Se a pessoa 
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respondesse que frequentava eventos culturais, perguntávamos quais eventos e 

também quem os promovia. Através dessa pergunta poderíamos perceber o 

engajamento da pessoa em participar de eventos  no bairro e ainda, já através dela, 

observar se a escola seria citada em algum momento como promotora de ―eventos‖ 

que alterasse o cotidiano do bairro.  

Seguindo a sequência de perguntas fixas, nossa terceira pergunta já 

se remetia à escola: ―Você já ouviu falar de algum evento promovido pela escola 

_____? (Nome da escola base selecionada no bairro)‖. Com essa pergunta 

pretendíamos saber efetivamente se a pessoa associa algum evento público, sem 

especificar qual, diretamente à escola que foi alvo do PBE. Pensando a escola 

como o seu projeto previa, como irradiadora de cidadania e promotora de integração 

da comunidade, ainda que referênciais fossem pontuais. 

Na sequência, perguntamos especificamente sobre o PBE: ―Já ouviu 

falar de um projeto chamado Bairro Escola?‖. Esta pergunta que é mais específica 

sobre o objeto de estudo desta pesquisa, vinda depois de outras três deixa menos 

óbvio o enfoque de nossa abordagem. No entanto, fazer essa pergunta logo após 

perguntar sobre uma escola poderia influenciar a resposta do entrevistado. Porém, 

decidimos por essa sequência depois de tentativas piloto nas quais pudemos 

observar o desdobramento da conversa após a pergunta sobre a escola do bairro. 

Optamos também por manter a pergunta sobre a escola do bairro antes da pergunta 

sobre o PBE pois, acreditávamos que ao perguntar sobre o programa, 

relembraríamos a importância da escola do bairro, caso a pessoa se recordasse do 

programa.  

A próxima pergunta visava saber se a pessoa de alguma forma 

participava de decisões coletivas no bairro. A intenção por trás desta pergunta era 
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ver se uma pessoa ativa politicamente no bairro podia desconhecer o PBE, trazendo 

aí dados sobre sua relevância enquanto programa. Ou ao contrário, se o programa 

era tão difundido a ponto de todos saberem de sua existência. ―Você já ouviu falar 

de associação de moradores23? Se sim, você participa? Se não, você sabe o que 

faz? E se existe neste bairro?‖. Com esta pergunta pudemos observar a 

participação social do entrevistado. Além disso, como se trata de questão aberta, 

abria possibilidade para que as pessoas falassem sobre o bairro e outros assuntos 

não pensados pela pesquisadora.  

E finalizando, perguntamos se a pessoa observava alguma 

diferença no bairro nos últimos 10 anos: ―Se você fosse pensar nos últimos 10 anos, 

você observa alguma diferença no bairro? Acha que algo mudou ou está tudo 

igual?‖ E se mudou ―mudou como?‖. Com esta pergunta podemos pensar não 

somente o período que se inicia com a implementação do PBE mas também o 

conhecimento do próprio bairro e, porque se trata de pergunta aberta, obsevar as 

noções de participação ou não na história da transformação do bairro.  

Demonstrada a constituição de nosso roteiro guia, já podemos 

descrever e analisar as entrevistas feitas, porém antes, abordaremos tópicos da 

história de Nova Iguaçu e também da baixada fluminense que acreditamos 

importantes para o entendimento do nosso objeto de pesquisa, o PBE.  

 

                                              
23

 Optamos em usar na pergunta o termo ―associação de moradores‖ pois, apesar de vermos na 
literatura (GUARANÁ; FLEURY, 2008) que o termo ―Comitês Gestores de Bairro‖ aparentasse ser 
mais adequado dado que começou a ser usado como instrumento participativo do Programa Nova 
Baixada de 1995 (programa financiado pelo BID que começou a ser implementado para transformar 
a qualidade de vida da baixada fluminense e exigia que as mudanças previstas pelo projeto fossem 
aprovadas pela população). Estes comitês se espalharam por todos os municípios da baixada. Ainda 
assim, nas entrevistas piloto, o termo se mostrou desconhecido pela população. 
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4.2 O município de Nova Iguaçu e imagens da baixada fluminense 

Situada  na  área  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro a cidade de 

Nova Iguaçu figura entre as 20 maiores cidades do país, não somente apresenta 

alta densidade demográfica comparada à média do Estado, como também é 

responsável pelo 5º maior PIB da RMRJ. São 1.449,60 hab/km² em comparação 

com 328,08 hab/km² do ERJ. A cidade apresenta um território pouco integrado, 

cortado pela linha do trem, além de estar dividido em URGs (Unidades Regionais de 

Governo) (figura 4). As URGs são delimitadas levando em consideração não 

somente sua posição geográfica mas também o histórico de ocupação do terreno e 

por isso mesmo a interrelação dessas com o território oficial do município nem 

sempre é de integração (LOPES; SILVA, 2009).  

Nova Iguaçu possui 9 URGs dividas em 5 SPIs(Setores de 

Planejamento Integrado) e possui 68 bairros oficiais, segundo o site da prefeitura, é 

a maior cidade da baixada, perdendo apenas para o Rio de Janeiro em população. 

Com a recuperação da malha ferroviária torna-se um grande corredor de acesso à 

capital, figurando por muito tempo como cidade território (NOVA IGUAÇU, s/d). 

Por estar localizada na baixada fluminense, teve sua imagem 

vinculada à violência, desmando político e terra sem lei. Enne24 (2004) nos mostra a 

construção da imagem da baixada fluminense como uma região violenta. Ná década 

de 1950, no início da configuração do que seria a atual RMRJ, seu crescimento 

devido ao aumento do setor industrial na cidade do Rio de Janeiro geraria conflitos 

entre os ―moradores antigos‖ e o ―pessoal de fora‖. Os moradores antigos acusariam 

os migrantes recém chegados pela piora nas condições de vida da baixada. Não 

somente os problemas de um crescimento demográfico sem a contraparte de 

                                              
24

 Ana Lucia Enne é jornalista e antropóloga, professora do Departamento de Estudos Culturais e 
Mídia da UFRJ produziu um estudo no qual investiga a imagem da baixada fluminense através de 
manchetes de jornal desde a década de 1950 até 2000. 
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infraestrutura urbana seriam apontados, mas também uma série de disputas pela 

posse de terras em processo de valorização. As lutas entre proprietários e ―grileiros‖ 

versus camponeses ―posseiros‖ marcariam a região pela profusão de atos violentos 

devidamente mostrados na grande imprensa. Expressões como ―nordeste sem 

seca‖ e ―barril de pólvora‖ foram usadas para caracterizar os conflitos na região 

(ENNE, 2004). 

FIGURA 4 – UNIDADES REGIONAIS DE GOVERNO DE NOVA IGUAÇU 
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Enne também afirma que este foi o período de uma produção 

memorialística da região no qual imagens de que a baixada teve um período de 

opulência e foi decaindo começa a aparecer em literatura produzida produzida por 

pesquisadores nativos. Este olhar, que enaltecia o passado e tendia a olhar o 

presente como decadência seja pelos ―vindos de fora‖ seja pelos conflitos de terra 

iria corroborar a imagem da violência que por anos acompanharia a região.  

Iguaçu, tão jovem que ainda não tem dois séculos, nasceu à beira de uma 
praça e à margem de um rio de que quase não se tem notícia. É a cidade 
de ontem, pode-se dizer, embora seus filhos mais ilustres já lhe cultuem o 
passado e reverenciem seus descendentes. Porque também já lhe caiu o 
esplendor. E, como naquelas cidades antigas, dorme o seu sono de morte 
sob as águas que a cobriram (MACHADO FILHO apud ENNE, 2004, p. 7). 

 
Para Enne (2004) é nos anos 1960 que se consolida a imagem de 

violência da região, o chamado ―coronelismo urbano‖ marcado pela figura de 

Tenório Cavalcanti conferiria à região a pecha de ―faroeste fluminense‖. 

Tenório, migrante nordestino e enriquecido na região, tornou-se 

figura política influente apoiado em sistema clientelista que usava a violência para 

conquista e manutenção de poder político-econômico. Apesar de suas ligações com 

as famílias tradicionais da baixada, advogava em defesa de migrantes nas questões 

de despejo e luta pela terra.  

Em torno de sua pessoa, criou-se toda uma mistificação, apoiada na 
construção de uma personagem para Tenório, que passou a ser conhecido 
pelo uso de suas inseparáveis capa preta e sua metralhadora ―lurdinha‖, 
bem como pela fama de ―ter o corpo fechado‖, por ter conseguido escapar 
ileso de uma série de conflitos a bala. Em torno de sua figura, construiu-se 
uma mística (em grande parte, em um processo de autoconstrução, já que 
Tenório Cavalcanti fundou seu próprio jornal, Luta Democrática, que se 
encarregou de difundir tais imagens acerca de seu proprietário), que foi 
incorporada pela imprensa local e pelos grandes jornais da capital. A 
Baixada Fluminense passou então a ocupar com mais constância as 
páginas dos diários nacionais, em especial as destinadas às matérias de 
polícia, com as notícias dos conflitos (ENNE, 2004, p. 8 – grifo da autora).  

 
Soma-se à essa imagem de terra sem lei o ―quebra-quebra‖ 1962, 

sequência de saques e depredações ocorridas em julho, que na verdade faziam 

parte de insurgências que se deram em todo ERJ, porém, noticiadas como eventos 
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violentos da baixada fluminense. Esse episódio, segundo a historiadora Marlúcia 

Santos, deu início à prática de pagamento de milícias pagas pelos comerciantes 

locais para garantir a segurança de seus estabelecimentos. Constituído contexto de 

milícias em conjunto com o período da ditadura militar e aparecerão os ―grupos de 

extermínio‖ tão anunciados na impressa na década de 1970.  

Durante a década de 1970 a baixada é representada como local de 

―desova‖ de corpos e de criminalidade praticada não somente pelos grupos de 

extermínio mas também pela violência urbana que era enfaticamente representada 

na grande mídia sem filtro, como se tivessem apenas uma origem. Enne (2004) cita 

a construção discursiva de diversos jornais da época, as definições da região além o 

recrudescimento da violência, deslocam a região em relação à cidade do Rio de 

Janeiro: ―Fauna criminosa da Baixada Fluminense‖, ―Câncer vizinho‖, ―Local onde ―a 

lei do gatilho é tão natural quanto a lei da gravidade‖. A imagem de região insegura 

seria ainda reforçada por um estudo da UNESCO da década de 1970 que apontaria 

Belford Roxo, ainda distrito de Nova Iguaçu, como o ―lugar mais violento do mundo‖. 

Segundo Enne (2004), as representações da baixada nos jornais 

como região violenta se naturalizaria. Reportagens referentes à violência doméstica, 

de morte natural, acidente de trânsito e de falta de assistência médica ganhariam 

destaque junto às notícias de criminalidade e virariam não somente a capa dos 

jornais, como reportagens de folha dupla com narrativas extensas e grotescas sobre 

a criminalidade da região. Ainda nos anos 1980, surge a figura do ―Mão Branca‖, 

suposto exterminador e justiceiro que na verdade se tratava de ―disfarce retórico‖ 

para os já existentes grupos de extermínio da região. Nos jornais pesquisados pela 

autora, o ―Mão Branca‖ é destaque em todos eles ao longo dos anos 1980. 
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A autora relata também fortes alterações de cenário nos anos 1990. 

A movimentação cultural do fim dos anos 1980 terá rebatimentos na região. Seu 

estudo que trabalha não apenas jornais mais também entrevistados moradores da 

região, vai apontar uma mudança na imagem da região, são apontados como 

pontos como a criação de cadernos e jornais específicos da região para dar conta 

de suas notícias. A autora usa ainda como exemplo a reportagem ―Bons negócios 

põem a Baixada no noticiário de economia‖, sintomática de como a baixada antes 

não fazia parte deste circuito pelos motivos já citados anteriormente.  

A inauguração da Linha Vermelha é apontada também como 

atenuador da imagem da região, o estreitamento geográfico gerado pela conexão 

com a capital representou um atenuamento na distância social experimentada pelos 

habitantes da baixada fluminense. Ainda segundo Enne, a ―cultura‖ seria 

responsável pelo resgaste da autoestima dos que moram na baixada. As 

representações começam a destacar a região como um ―recanto‖ a ser explorado, 

incentivando o turismo e descoberta de lugares bucólicos. Destaca-se também a 

história e ancestralidade com enfoque de localidades indígenas e de produções do 

começo do século XX.  

A criação e o posterior crescimento dos movimentos sociais na Baixada 
foram acompanhados pelo surgimento de diversas instituições culturais, 
especialmente as casas e centros de cultura, que se espalharam pela 
Baixada para promoverem cursos, ―resgatarem a cultura local‖ e 
participarem ativamente na construção da ―cidadania‖ para os moradores 
(ENNE, 2004, p. 12).  

 
É importante destacar que o início dos anos 1990 respira o 

movimento de redemocratização pós constituição de 1988. A instituição de novas 

formas de participação da população na política faz proliferar entidades da 

sociedade civil dispostas a deliberar em nome de segmentos como direitos da 

criança, da mulher, do negro, do idoso e setorialmente, em nome da saúde, 
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emprego e educação (SANTOS, 2002). É neste período que se dá o ―boom‖ das 

casas de cultura na baixada. Segundo Enne (2004), o enfoque na cultura foi a 

estratégia privilegiada de proposição de alterações locais para gerar imagens 

positivas da região. Essa mudança é necessária pois, na esteira das transformações 

globais e econômicas, a região da baixada se apresenta como grande mercado 

consumidor e, como fonte de renda, merece repaginamento de imagem. E por isso, 

a proliferação de shoppings e setor de serviços, apesar da falta de expansão da 

infraestrutura urbana, é expressão constante dos entrevistados de Enne. Assim, 

como a percepção de que a baixada fluminense era um grande mercado 

consumidor, desponta a visão de que é um lugar fundamental para pretensões 

políticas,  

levando a um maior investimento por parte dos diversos órgãos 
governamentais na criação de projetos para a região (como o ‗Baixada 
Viva‘ e o ‗Nova Baixada‘, ambos do governo do estado, e uma série de 
projetos municipais). [...] Neste processo de transformação das imagens 
construídas pela imprensa acerca da região, alguns atores sociais vão 
desempenhar papel fundamental. Entre eles, os políticos locais, que irão 
buscar uma nova ―imagem‖ para eles mesmos e para a região que 
comandam, implementando um novo projeto político (ENNE, 2004, p. 13). 

 
E aqui enfatizamos essa tendência de projetos culturais 

empreendidos por órgãos governamentais como forma de alterar a imagem da 

região. Na verdade, a questão da apresentação da imagem como resultado objetivo 

da produção cultural faz parte das transformações de significado que projetos 

culturais ganham no fim da década de 1990 e anos 2000. Se anteriormente, nos 

anos 1980, os centros de cultura representavam resistência, militância política em 

busca da transformação social e meio para atuação no campo da política, nos anos 

1990 estes passam a representar a lógica política, exigindo assim a apresentação 

de resultados via estratégia midiática (ENNE, 2012).  
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A mudança de compreensão da cultura empreende uma nova forma 

de luta pelo poder político no século XXI, a cultura assume lugar central nos 

embates discursivos e assim, progressivamente o simbolismo político vai se 

transformando em uma forma de política cultural (HALL apud ENNE, 2012).  

E é assim que as famosas casas de cultura do fim dos anos 1980 e 

começo dos anos 1990, que possuíam grande participação da comunidade e 

prezavam por transformação social de grandes dimensões vão dando lugar a novas 

práticas culturais como forma de fazer uma nova política, projetos voltados à 

transformação do sujeito e não do coletivo, em geral de curto prazo ou médio prazos 

com grande carga imagética e menos interessado em politizar os indivíduos alvo da 

ação cultural. 

Uma das parcerias do PBE eram os ―pontinhos de cultura‖ que 

visava 

abrir inscrição  para  seleções  públicas  para  instituições  e organizações 
artísticas e culturais locais de projetos de arte-educação que ofereçam aos 
alunos  do  segundo  segmento  do  Programa  Bairro-Escola  e  das  
Redes  de  Ensino  da Cidade  de  Nova  Iguaçu  a  prática,  a  discussão  e  
o desenvolvimento  do  fazer  artísticocultural, em suas diversas 
modalidades e ações, contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos, 
para que percebam e compreendam o mundo através do olhar artístico, 
bem como  proporcionando a construção de uma rede cultural local (PBE 
apud KNOPP, 2008)

25
. 

 
Os pontinhos de cultura agregaram ao PBE a imagem cultural tão 

típica dos projetos de cultura da baixada fluminense do período de transição do 

século XX para o XXI. E, apesar da característica errática das políticas públicas que 

muitas vezes incluem processo de tentativa e erro, o projeto do programa trazia 

essa característica de transformação da imagem dos bairros, ainda que a lógica 

vigente na administração pública à época estimulasse muito mais a competitividade 

                                              
25

 Encontramos no estudo de Knopp (2008) a transcrição de textos utilizados no site do PBE e que 
atualmente já não se encontra disponível online.  
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entre os lugares indo em oposição à noção de cooperação lançada pelo projeto. Um 

pouco como o embate cidade-empresa e cidade-democrática definida por Vainer.  

Dadas as considerações feitas sobre a história da baixada 

fluminense neste tópico, podemos seguir para a análise das entrevistas feitas nos 

bairros-escola de Nova Iguaçu.  

 

4.3 Os bairro escola 

Neste tópico analisaremos os bairro escola Tinguá, Vila de Cava, 

Miguel Couto e Jardim Tropical. As escolas base escolhidas foram ―Escola 

Municipal Barão de Tinguá‖, ―Escola Municipal Irene da Silva Oliveira‖, ―Escola 

Municipal Professora Anna Maria Ramalho‖ e ―Escola Municipal Amazor Vieira 

Borges‖. Realizamos trabalhos de campo entre janeiro e fevereiro de 2016 

aplicando questionários semi-estruturados numa estratégia de aproximação que 

permitisse aos moradores dos bairros uma expressão mais livre e que nos 

permitisse entrar em contato com informações não esperadas sobre o bairro, o PBE 

e sobre as vivências e ações da pessoa no cotidiano urbano. 

A motivação de escolha das escolas se deu seguindo os critérios:  

1) A escola de Tinguá foi a primeira escola a receber o PBE e, 

acreditando no poder simbólico das campanhas publicitárias em cima do primeiro 

bairro selecionado pelo programa, a selecionamos; 

2) O bairro de Miguel Couto foi, segundo Santos (2010) o único que de 

fato implementou o eixo de requalificação urbana e o selecionamos pela 

possibilidade de contraste com os demais casos. No caso de Miguel Couto, três são 

as escolas que participaram desde os primeiros anos de implementação, a seleção 
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da escola Anna Maria Ramalho se deu por estar localizada mais próximo ao centro 

do bairro, assim como as outras três escolas escolhidas;  

3) O bairro de Vila de Cava foi selecionado pois contava com uma 

parceria para a realização de aulas sobre a história do bairro, uma antiga moradora 

do bairro se dispunha a dar aula nas ruínas da antiga estação ferroviária José 

Bulhões que na verdade era o quintal de sua própria casa (KNOPP, 2008); 

4) Já o Jardim Tropical foi selecionado por estar na URG Centro. A nossa 

intenção era justamente poder melhor observar de perto uma área que estivesse em 

contraste com as outras e a escola Amazor Vieira Borges foi selecionada para 

sediar o PBE desde a metade de 2006. Além disso, assim como no caso de Miguel 

Couto, o Jardim Tropical contou desde o início com três escolas e esta é a que mais 

se aproxima do centro do bairro.  

 
Entrevistamos 66 pessoas, 16 em Tinguá, 18 em Vila de Cava, 16 

em Miguel Couto e 16 no Jardim Tropical. Inicialmente pretendíamos entrevistar 

pessoas que morassem nas ruas do entorno da escola para compará-las com as 

que vivem mais distante, porém, durante as entrevistas piloto percebemos grande 

quantidade de pessoas que nunca haviam falado do PBE e preferimos focar apenas 

nas ruas do entorno da escola. De fato, Santos (2010) afirma que diversos 

documentos apontam para uma distância máxima de 1 quilômetro da escola para o 

estabelecimento de um espaço parceiro. Desta forma, nos pareceu mais adequada 

a seleção de ruas do entorno. 

Nos casos do Jardim Tropical, Vila de Cava e Tinguá, a escola 

encontrava-se próxima à uma praça que se mostrou central no fala dos 

entrevistados. O centro de Miguel Couto é comparativamente bem diferente dos 

outros três lugares, não possui área de lazer pública próximo à escola e ainda se 
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localiza ao lado de via de tráfego intenso, a Estrada Velha de Iguaçu, se 

assemelhando muito mais a um centro de cidade que a área central escolhida 

(Jardim Tropical). Apesar de se localizar no URG do Centro, o Jardim Tropical se 

assemelha muito aos bairros de Tinguá e Vila de Cava.  

Ainda que tenhamos perguntado a idade das pessoas durante a 

entrevista e, em alguns casos, saibamos a profissão do entrevistado, optamos por 

não incluir a questão da profissão nem da renda no roteiro de perguntas. Nossa 

experiência com aplicação de questionários e realização de entrevistas advindas de 

trabalhos anteriores nos diz que as pessoas tendem a não querer responder 

perguntas desse tipo e outras como renda ou mesmo nome. Como a nossa intenção 

era de perceber impactos do PBE sobre a população, acreditamos que essas 

informações não eram de primeira ordem. A pergunta sobre a idade da pessoa é a 

única que não seguia a sequência do roteiro, sendo perguntada no melhor momento 

possível durante a abordagem.   

Assim, antes de iniciarmos a descrição das entrevistas, retomamos 

nosso roteiro-guia de entrevista: 

1. ―Mora há quanto tempo no bairro de ____?‖ 

2. ―Costuma frequentar eventos culturais aqui no bairro?‖. 

3. ―Você já ouviu falar de algum evento promovido pela escola _____? 

4. ―Já ouviu falar de um projeto chamado Bairro Escola?‖. 

5. ―Você já ouviu falar de associação de moradores? Se sim, você 
participa? Se não, você sabe o que faz? e se existe neste bairro?‖. 

6. ―Se você fosse pensar nos últimos 10 anos, observa alguma diferença 
no bairro? Acha que algo mudou ou está tudo igual?‖ 
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4.3.1 Tinguá 

O bairro de Tinguá foi escolhido como o primeiro bairro a ser 

abrangido pelo programa. A Escola Barão de Tinguá foi a primeira e recebeu em 

2006 o projeto piloto do programa. O bairro se encontra em área bem distante do 

centro do município, tem em seu entorno a Reserva Biológica Federal do Tinguá e é 

conhecido por suas cachoeiras e sítos para lazer.  

No centro do bairro encontramos a praça Barão de Tinguá, o ponto 

final de três linhas de ônibus, algumas poucas lojas e bares e a ONG Onda Verde. 

O bairro possui diversas ruas de terra e no entorno imediato da escola vemos 

muitas casas de autoconstrução. A escola é de médio porte, poucas salas, um pátio 

frontal externo pequeno e uma quadra multiuso. Antes de iniciarmos as entrevistas 

conversamos com a diretora da escola. Nos informou que trabalhava na escola 

desde a época do PBE mas que não teria tempo disponível para conversar sobre 

ele. Nos informou também que o atual programa de horário integral está parado por 

falta de repasse de recursos do governo federal mas que funcionava bem até o ano 

passado contando com 9 monitores (a escola tem 447 alunos matriculados).  

*** 

Nossa primeira entrevistada nos revela que não costuma sair muito 

pois tem dois filhos e é dona de um restaurante no bairro, por isso não frequentava 

eventos públicos que acontecem por ali. Perguntada se sabia de algum evento que 

ocorria no bairro, disse que ali não tem nada para se fazer. Quando questionada 

sobre eventos promovidos pela escola disse ―os livros que meu filho recebeu no 

começo do ano estão aí, fechados. Como uma escola pode ser boa se nem os 

materiais que os alunos recebem podem ser usados?‖. Afirmou que a diretora da 

escola era muito ―fraquinha‖ e não sabia utilizar bem todos os recursos que a escola 
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possui e por isso tirou seu filho da escola e o colocou numa escola particular fora do 

bairro. Disse que sua maior preocupação era chegar a época do vestibular e ver o 

filho não saber nada. Contou ainda que o outro filho possui necessidades especiais 

e estas não eram atendidas pela escola, ainda que fosse um direito por lei. Assim, 

ela fazia um esforço de pagar a mensalidade da escola particular. 

Ao falarmos do PBE logo mostrou indignação: ―A gente ouvia falar 

mas nunca vi diferença em nada, temos aí uma recém inaugurada clínica da família 

mas ela só funciona das 8h às 16h, se você precisa de uma nebulização depois 

disso você tem que ir para Iguaçu.‖ Quando perguntada sobre associação de 

moradores disse que esta não existia por ali e começou a inumerar diversos 

problemas que o bairro possui, tais como a existência de uma única ambulância que 

atende não somente Tinguá mas ―a estrada toda‖, referindo-se a todos os bairros 

que estão no entorno da RJ-111, estrada federal de Tinguá. Afirmou ainda ―sinto 

que aqui é abandonado porque é assim... os meninos vão crescendo e saindo 

daqui, está sempre igual‖. Alice tem 42 anos e disse morar há 28 no bairro.  

Dona Rosa, de 72 anos nos revelou que apenas comparecia em 

eventos promovidos pela Igreja e também não sabia de outros, não sabia de nada 

relacionado à escola nem nunca ouviu falar do PBE apesar de possuir um neto 

estudante de uma escola estadual vizinha. Disse que o marido fazia parte da 

Associação de moradores e que ele saberia dizer melhor as atividades que estes 

promovem. Observa melhorias no bairro mas acredita que ainda falte muita coisa. 

Afinal, eles não tem banco por ali.  

Seo Julio, 65 anos vividos no bairro, dono de um bar que também 

vende frutas. Nos recebeu de forma super agradável e super disposto a falar. 

Afirmou que não comparece a eventos porque ali não há nenhum, muito menos 
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relacionados com a escola. Ouviu falar do PBE na televisão mas garantiu que 

naquele bairro essa história de gente participando dentro da escola nunca existiu. 

Perguntado se sabia da existência de horário integral na escola, disse que sabia. 

Quando perguntado sobre a Associação de moradores, disse que existia mas que 

ele não participava porque eles não faziam nada. E ao falar da mudança do bairro 

disse que retiraram uma barragem do rio e por isso o bairro vinha enchendo nos 

últimos 4 anos e que quem fez isso não tinha consciência pois um rio descendo de 

mais de 30m precisa de um freio, isso irá destruir o lazer de cachoeiras que é marca 

da região. Falou de infraestrutura, disse ser necessário um lugar para pagar contas 

que funcionasse frequentemente pois o local credenciado que agora existe sempre 

fica sem sistema. Falou ainda da ONG Onda Verde e sua importância para o bairro, 

ele sabia que lá eles dispunham de computadores e era onde as pessoas podem 

fazer cursos.  

Como seo Julio se mostrou bastante aberto, ouvimos seu relato 

sobre o passado da região, o plantio de laranjas e a possibildade de se andar a 

cavalo como terapia. Contou de grandes viagens que faz para o interior de Minas de 

onde traz cachaça, doces e frutas. Falou sobre corrupção, afinal, mais de uma vez 

foi pego trazendo essas mercadorias para o Rio de Janeiro e, depois via suas 

mercadorias sendo vendidas na beira da rodovia. Se questionava porque as coisas 

não eram como antigamente, você pagava imposto mas podia circular com esse tipo 

de mercadoria e agora não pode mais. Nos contou com pesar a história do amigo 

que perdeu 100 queijos canastra que havia produzido para pagar as contas da 

família e que também foi pego em trânsito para o Rio. Quando perguntei então 

porque ainda continuava ali em Tinguá ele disse: ―E eu iria para onde? Aqui é 

tranquilo, levo uma vida do interior aqui‖. 
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Claúdio tem 33 anos e sempre morou no bairro. Disse não participar 

de eventos no bairro porque ―não curte bagunça‖ mas que na praça há umas coisas 

que acontecem de vez em quando. Nunca ouviu falar de eventos relacionados à 

escola e nem do PBE, perguntado se tem filhos em idade escolar disse que sim, 

tem dois que estudam no Barão de Tinguá. Sobre a associação disse que não sabia 

mas comentou sobre a ONG Onda Verde e que lá haviam cursos. Afirmou que o 

bairro nunca mudou.  

Roberto é outro entrevistado que possui filhos na escola Barão de 

Tinguá mas não conhecia o programa. Disse não frequentar eventos públicos e não 

saber de eventos que aconteçam no bairro. Sempre morou no bairro mas não sabia 

dizer se a Associação de moradores ainda funcionava. Acredita que o bairro não 

mudou muito nos últimos tempos.  

Dona Cleusa também sempre morou no bairro, tem 52 anos. 

Afirmou não sair, ouve falar de alguns eventos que acontecem de vez em quando 

na praça, apesar de não saber bem quais. Diferentemente dos entrevistados 

anteriores disse que sabia de eventos que a escola promovia, cursos que eram 

promovidos aos fins de semana apesar não serem oferecidos regularmente. Disse 

também conhecer o PBE apesar de não saber se este ainda estava em vigor. 

Trabalhou como merendeira na escola há 5 anos e acreditava que este era um bom 

projeto, afinal, existem crianças que são ―muito agitadas‖ e fazer atividades extras 

ajudava a dissipar suas energias (o horário extra era o horário diurno, sendo o turno 

da tarde o turno escolar regular). Perguntada se ela sabia as atividades do projeto, 

ela disse que os meninos tinham aula de dança, artesanato e que iam a igreja mas 

não sabia o que eles faziam por lá. Disse saber da associação de moradores mas 

não participa e que em geral o bairro era praticamente o mesmo que sempre foi.  
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Renata afirma não sair muito por ter um filho de 7 anos, mas sabe 

de eventos que ocorrem periodicamente na praça. Ela mesmo expõe artesanatos lá. 

Também se recorda de eventos que ocorrem aos fins de semana na escola. Disse 

saber da existência do PBE mas não achou muita vantagem quando explicamos o 

que era pois o filho já estudou lá e ela percebeu que este não estava aprendendo a 

ler, por isso, o colocou numa escola particular. Comparou o estudo do filho com o da 

sobrinha que estuda no Barão, na terceira série ainda não aprendeu a ler. Disse não 

saber da Associação de Moradores, afirmou que o bairro mudou para pior, afinal 

andava faltando manutenção na praça que é o principal local de lazer. Faltava um 

ônibus que fosse diretamente ao centro de Nova Iguaçu. Falou também do Onda 

Verde como uma coisa boa do bairro.  

Arnaldo tem 40 anos, disse que não existem eventos culturais no 

bairro e que quando sai a lazer vai a sítio ou cachoeira. Disse também não saber de 

eventos na escola mas lembrou-se do Onda Verde e dos cursos que oferecem. 

Nunca ouviu falar do PBE, questionado se tinha familiares em idade escolar, disse 

que o filho de 15 anos frequenta a escola Barão. Não sabe da associação de 

moradores e disse que o bairro teve algumas melhoras nos últimos anos com o 

incremento de lojas e do clínica da família.  

Fernanda tem 39 anos e disse que costuma frequentar eventos na 

praça e inclusive gosta muito de um forró que tem as segundas-feiras em um bar ao 

lado da praça. Tem 4 filhos mas nenhum deles estuda no Barão, não conhecia nem 

eventos da escola nem o PBE. Também nunca ouviu falar de associação de 

moradores e disse ter visto que o bairro mudou muito nos últimos tempos, 

especialmente no aumento de lojas e da nova linha de ônibus. Me aconselhou a 
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visitar algumas cachoeiras e ainda pediu que eu não fosse sozinha porque era 

perigoso.  

Pedro de 20 anos afirmou que não há o que fazer no bairro por isso 

nunca saía por lá, nunca ouviu de falar de eventos promovidos pela escola mas já 

ouviu falar do PBE porque a irmã estuda na escola e ela já participou. Perguntamos 

se ele sabia que atividades o programa realizava e disse que não se lembrava. 

Nunca ouviu falar de associação de moradores e achava que o bairro havia mudado 

e crescido.  

Mariana afirma que não há evento cultural no bairro e, na verdade, 

não tem muito o que fazer, só vai à farmácia (onde trabalha) e volta para casa. Sabe 

de eventos que a escola promove no fim de semana e também conhece o PBE 

porque estudou no Barão quando o programa estava em andamento. Disse que 

achava legal poder ficar o dia todo na escola mas sabia que eram poucas crianças 

que participavam do horário integral. Também não sabe da associação de 

moradores e acredita que a mudança no bairro se deu principalmente pelas novas 

lojas. Ela tem 18 anos.  

Fomos até a ONG Onda Verde citada algumas vezes nos 

depoimentos e entrevistamos duas garotas que nos explicaram como a ONG 

funciona. Disseram que a ONG apenas seleciona mulheres para seus cursos, 

cursos como fotografia, arquitetura e meio ambiente que duram três meses são 

remunerados. A ONG é mantida pela Petrobrás. Priscila e Manoela comentaram 

que um dos eventos que o bairro possui é a festa do aipim, Priscila inclusive foi 

Rainha da Festa do Aipim. Disseram que outros eventos somente os que a própria 

ONG produz e que já ouviram falar do PBE na televisão, não conhecem associação 

de moradores e sobre mudanças do bairro comentaram sobre a mudança da festa 
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da mandioca para fora do bairro. Antes a festa era produzida por pessoas do bairro 

e feita com barracas de produtores da região e agora a prefeitura havia tomado as 

rédeas da festa, tornando-a um evento bem maior no qual produtores de fora da 

região podiam participar e apenas alguns de Tinguá são selecionados. Manoela tem 

16 anos e Priscila 20 anos.   

Amanda tem 18 anos, diz que costuma ir aos eventos do bairro mas 

eles só acontecem no natal, no carnaval, festa junina... não se lembra de eventos na 

escola mas se lembra do PBE pois estudou no Barão. Perguntada sobre as 

atividades do programa, ela disse que na verdade este já teve vários nomes e na 

época dela era ―fome zero‖. Afirmou que crianças ficavam o dia inteiro na escola 

para poder comer os lanches dados durante o dia. Ela mesmo não participava do 

horário integral. Não sabe de associação de moradores e acredita que o bairro 

mudou pois agora há mais lojas e mais gente. 

Aurora tem 43 anos e somente frequenta eventos da igreja e não 

sabe se tem eventos em Tinguá, nem eventos que a escola promova. Já ouviu falar 

do PBE em Miguel Couto e em Belford Roxo onde as irmãs tem filhos na escola. 

Também já ouviu falar da associação de moradores mas não vê muita 

movimentação destes e também observa algumas mudanças no bairro, pois este 

cresceu nos últimos anos.  

Bruno tem 36 anos, sempre morou no bairro e disse que não 

frequenta eventos porque eles não existem. Disse também não haver eventos 

promovidos pela escola e se recorda do PBE pela televisão mas este não funciona 

em Tinguá. Não sabe nada sobre a associação de moradores e acredita que o 

bairro piorou pois anda faltando manutenção na praça. Diz que a praça está sem luz 

e seu chafariz virou um lixão.  
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Como pudemos ver por essas respostas, quando os moradores 

falaram de melhorias ou pioras no bairro, nenhuma delas está relacionada a 

transformações previstas no eixo de reestruturação urbana do PBE. Aliás, o próprio 

programa se mostra desconhecido pela maior parte dos entrevistados. 

Surpreendentemente, a televisão aparece como meio pelo qual a pessoa soube da 

existência do programa. No caso de Tinguá, apesar das reclamações da falta do 

que fazer e da praça que está ―jogada‖, o discurso de ataque a políticos não foi 

frequente como observaríamos em outros bairros. Observa-se que aqueles que 

sabem da existência do PBE, excetuando aqueles que o conhecem via televisão, se 

dá por aqueles que alguma conexão tem com a escola, ou porque estudaram lá, 

porque tem irmãos e filhos estudando lá ou no caso da merendeira, porque 

trabalhou lá. Ao mesmo tempo, saber da existência do PBE não significa saber 

sobre suas atividades ou da extensão do programa para além dos muros da escola.  

Sobre os eventos que a escola promove, observa-se que ainda que 

algumas pessoas saibam da existência desses eventos, elas não sabem nem da 

regularidade e nem mesmo de que eventos se trata. Além disso, algumas pessoas 

comentam sobre a má qualidade do ensino da escola, poderia esta escola ser 

irradiadora de cidadania como o pretendido? 

Enquanto tirávamos fotos da escola, crianças curiosas nos olhavam 

e depois perguntaram se se tratava de filmagem, respondemos que eram apenas 

fotos, ao que uma delas disse: ―Não tira foto não tia, isso aqui é a vergonha da 

humanidade‖ e as outras riram. Esta frase carrega a falta de pertencimento da 

criança com a escola. Estas crianças estavam do lado de fora da escola em um 

horário no qual os portões já estavam fechados, ou estavam atrasadas e esperavam 

para entrar ou estavam matando aula mesmo. 
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Pensando em cidadania, nota-se a importância da praça como 

espaço de lazer e a ausência de outros espaços. A escola não é vista como um 

espaço possível para todos estarem ali, e neste sentido a ONG Onda Verde é citada 

mais vezes, a possibilidade de lazer na escola é somente para seus alunos. Os 

eventos citados como lazer também parecem inconstantes, a não ser pela festa do 

aipim. E nenhum deles aparece ligado à escola. 

Outra informação importante aparece nas fala de Amanda e de 

Aurora, Amanda diz que na sua época o programa era chamado Fome Zero, dando 

a entender que o PBE nem é novo e nem diferente do programa anterior. Aurora 

fala que já ouviu falar de PBE de Belford Roxo, ainda que Belford Roxo tenha um 

programa de educação integral, este programa não é o PBE. E aqui percebemos 

que há um efeito grande a divulgação comercial do PBE, do contrário as pessoas 

não saberiam esse nome, ainda que não saibam o que o projeto é e nem a quais 

escolas ele pertence. 

 

 4.3.2 Jardim Tropical 

Apesar de localizado na URG Centro, o bairro se encontra à beira 

da Rodovia Presidente Dutra. Sua conformação completamente ligada à via e trata-

se de um bairro pequeno com cerca de 10 mil habitantes, algo notável pelas 

respostas que obtivemos durante nosso campo (NOVA IGUAÇU, s/d). Ao menos em 

sua parte central este bairro guarda semelhança com o que observamos em Tinguá, 

uma noção de unidade pelo isolamento. O bairro é servido por uma linha de ônibus 

que vem do centro de Nova Iguaçu, outras linhas interbairros não atravessam a 

parte central do bairro na qual focamos nossas entrevistas. Uma das grandes 

surpresas que encontramos nesse conjunto de entrevistas é a noção de bairro como 



 
 

143 
 

rua na qual se mora, e assim, duas ou três ruas depois já são ―longe‖ ou não 

entendidas como mesmo bairro.  

Rose tem 57 anos e há 47 mora no Jd Tropical. Não costuma 

frequentar eventos no bairro mas sabe da existência de festas promovidas pela 

prefeitura e pela igreja na praça do Jd. Tropical. Rose é uma das que se refere a 

uma quadra de ruas depois como um lugar longe. ―Lá na praça do Tropical tem 

festas‖, a diferença entre o ―aqui‖ e ―lá‖ é expressa sempre que usamos a palavra 

bairro. Rose não sabe de eventos promovidos pela escola, mas conhece o PBE de 

ouvir falar na televisão. Ao falar da associação de moradores, refere-se a um local 

no qual pode ir fazer exercícios e pilates e que ultimamente está fechado, acredita 

que o bairro não mudou muito nos últimos tempos.  

Sheila tem 64 anos, sempre morou no bairro, frequenta eventos 

quando tem, normalmente, ações sociais e festinhas que acontecem na praça, não 

sabe de eventos que a escola promova mas conhece o PBE da televisão e do rádio. 

Sabe que tem a associação de bairro mas nunca participou. Diz que o bairro mudou 

para pior, pois tem acontecido muitas enchentes que antes não ocorriam, sente que 

o bairro está abandonado.  

Fabiana tem 47 anos, diz morar há bastante tempo no bairro. Afirma 

não existir eventos culturais no bairro, também nunca ouviu falar de eventos que 

envolvessem a escola. Já ouviu falar do PBE na televisão e sabe que se trata de 

programa que visa integrar a comunidade à escola, porém afirma que isto no seu 

bairro não ocorre. Diz que não há associação de moradores e quanto ao 

crescimento do bairro pergunta ―Que tipo de crescimento?‖. Diz que o bairro cresceu 

se for pensar em quantidade de bares e coisas como padaria, sacolão etc. mas não 

há um posto médico, não tem cultura, o ônibus vai só até 23h (aqui, novamente a 
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referência a um ônibus só, os que passam na avenida que vai para a Estrada Velha 

de Iguaçu não são mencionados e avenida dista menos de duas quadras). 

José tem 57 anos e diz não frequentar eventos no bairro e não sabe 

se estes ocorrem, não sabe de eventos promovidos pela escola mas conhece o 

PBE pelas pessoas do bairro. Não sabe da associação de moradores e também 

acha que o bairro não mudou nada nos últimos 10 anos.  

Gustavo tem 20 anos, não frequenta eventos no bairro e não sabe 

de nenhum outro evento. Conhece o PBE porque afirmou que na época em que 

estudava sua escola participava do programa mas ele não se lembra o que era o 

programa ou quais atividades faziam parte dele. Diz que o bairro mudou para pior e 

para melhor, para pior porque está mais perigoso e para melhor porque cresceu.  

Clarice tem 38 anos, costuma frequentar eventos culturais no bairro 

e estes acontecem na praça, eventos da igreja e da prefeitura. Não sabe de eventos 

da escola mas conhece o PBE da televisão, também não sabe das atividades que o 

programa promove, também nunca ouviu falar em associação de moradores. Diz 

que o bairro mudou para melhor, ―ta bonzinho‖.  

Maurício tem 58 anos, participa sempre de festas que acontecem na 

praça, festas de natal, carnaval, festa junina, festas que são promovidas pela 

prefeitura. Não sabe de festas promovidas pela escola mas já ouviu falar do PBE 

pelas pessoas do bairro mesmo, sobre a associação de moradores diz que era para 

ter mas não tem. Maurício é outro que acredita que nossa pesquisa é para a 

prefeitura (isso ocorreu em todos os campos e muitas vezes) e por isso enumera 

uma série de problemas como motivos pelos quais o bairro ―não está bom‖ quando 

perguntamos se o bairro mudou nos últimos 10 anos. Inclusive voltou a nos procurar 

quando nos viu fazendo outra entrevista para dizer ainda mais coisas, tais como, 
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insuficiência da plantação de grama como combate a enchentes, necessidade de 

uma galeria, o abuso da cobrança de R$26,00 como taxa de iluminação pública.  

Aurélia tem 50 anos, não costuma frequentar eventos no bairro pois 

diz que não é ―de ficar em portão ou praça‖ mas sabe que a igreja costuma 

promover alguns, não sabe dizer se a escola promove eventos mas já ouviu falar do 

PBE pelas pessoas do bairro. Diz que não há associação de moradores. E que o 

bairro cresceu nos últimos tempos, por isso está mais perigoso.  

João tem 63 anos e mora há 48 anos no bairro, não costuma 

frequentar eventos e também não sabe se tem eventos. Sobre eventos na escola 

disse que antigamente tinha, diz que talvez há uns 10 anos atrás. Já ouviu falar do 

PBE pelas pessoas do bairro e sabe que o programa é de horário integral. Diz que 

não há associação de moradores e que o bairro cresceu. Mudou para pior, muitos 

bares apareceram e também ficou violento.  

Michelle tem 15 anos e estuda na escola Amazor, diz que costuma 

frequentar eventos culturais e que estes normalmente são de carnaval, natal, 

feriados. Não sabe de eventos que a escola promova, porém conhece o PBE 

justamente porque fez parte, na parte da manhã ia para escola e tinha as atividades 

extras. Ela afirma que na maior parte das vezes brincavam, mas também tinham 

aulas de reforço. Não sabe dizer se existe associação de moradores, mas diz que o 

bairro tem piorado porque falta cidadania. Perguntei: cidadania como? E ela afirmou 

que a decadência da escola era visível, pessoas que iam passando de ano sem 

aprender a ler, que não são capazes de entender nem o que o professor pede. ―A 

escola antes tinha coisas legais e agora não tem quase nada‖. Diz que o número de 

assaltos aumentou também.  
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Eliza tem 40 anos, diz que eventos culturais quase não existem e a 

praça é o lugar onde eles costumam acontecer. Disse que eventos na escola só 

muito antigamente coisa de 20 anos atrás, ou festas juninas. Sabe do PBE porque 

conhece alunos da escola que participam do horário integral. Comentou de sua filha 

que é ―especial‖ e por isso frequenta o CAESP (Centro de Ações Integradas 

Castorina Faria Lima). Diz que associação de moradores já funcionou mas não 

funciona mais. Sobre as mudanças do bairro diz que não tem muito o que reclamar 

pois o calçamento melhorou apesar de ter percebido o aumento no número de 

assaltos. 

Jaqueline sempre morou no bairro, tem 62 anos. A fala de Jaqueline 

nos chamou atenção por um motivo, por não saber o que era um evento cultural 

tivemos que tentar explicar de diversas formas o que seria, chegando até a palavra 

lazer que mesmo assim não foi entendida. Até que perguntamos o que ela faz fora 

de casa e disse que só vai a igreja. Disse que eventos no bairro ―só bagunças na 

praça‖ e que o colégio não oferece nada pois é também um colégio bagunçado, 

frequentado por pessoas mal educadas. Desconhece o PBE e também não sabe de 

associação de moradores. E sobre as mudanças no bairro, diz que mehorou bem 

pois antes era só bagunça.  

Roberta tem 59 anos e há mais de 30 mora no bairro. Diz que por 

ser evangélica é raro que frequente algum evento mas que sabe de eventos como 

os que tem na ―Via Light‖, uma vez até foi num teatro do ―Nós do Morro‖ (primeira 

vez que ouvimos falar de eventos que faziam parte da parceria PBE-parceiros da 

comunidade). Não sabe de nenhum evento promovido pela escola. Conhece o PBE 

porque a filho fazia parte, ficava na escola das 8h as 17h. Falou também do CAESP 

porque possui filho ―especial‖ e lá ele pode receber atenção adequada, ao contrário 
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do que acontecia na escola. Ela disse que somente enviava o filho à escola por 

conta do conselho tutelar mas que a verdade é que o garoto não se sentia bem 

estando por lá. Segundo ela, nem mesmo aprendeu a escrever mesmo tendo já 17 

anos. Diz não participar da associação de moradores pois é apolítica mas sabe que 

eles se reúnem de vez em quando. Sobre a mudança no bairro disse apesar da 

reforma da praça e da colocação de grama para evitar alagamentos, ainda alaga 

muito quando chove e esse é o tipo de coisa que atrapalha muito a vida. Exemplo, 

quando alaga ela fica sem ter como ir para a igreja.  

Barbara tem 27 anos e sempre morou no bairro. Diz que costuma ir 

em festas na praça mas nunca ouviu falar de eventos da escola. Disse já ter ouvido 

falar do PBE porque a escola que o filho estudou fazia parte do programa e conhece 

bem as atividades do programa, no entanto, acredita que o programa não funciona 

direito no bairro. Sabe que existe associação mas não participa e acha que o bairro 

mudou para pior, reclamando muito sobre a iluminação.  

Sérgio tem 33 anos e diz que não frequenta eventos no bairro mas 

sabe de teatro no SESC (já na estrada de Iguaçu). Sobre eventos na escola ele 

sabe que tem aos fins de semana, pois a escola fica aberta para a comunidade mas 

ele não sabe quais atividades são realizadas lá. Quando estudou, sua escola 

possuía PBE e ouve também na televisão mas não sabe bem quais atividades o 

programa realiza. Sobre a associação diz que antes oferecia cursos e agora está 

fechada, e só se vê um porteiro na frente pela manhã. Diz que o bairro cresceu, tem 

mais carros, mais casas mas nada cultural não.  

Rute tem 39 anos, não frequenta eventos culturais no bairro mas já 

ouviu falar que a igreja promove na praça. Nunca ouviu falar de eventos na escola 

mas já ouviu falar do PBE e sabe que se trata de programa de horário integral. Não 
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sabe nada sobre associação de moradores e diz que o bairro mudou sim, tem mais 

asfalto e mais comércio.  

*** 

Neste bairro obtivemos mais respostas de pessoas que já ouviram 

falar do PBE, essas pessoas porém não sabiam também quais eram as atividades 

do programa e também não ligaram o programa a outros eventos que 

acontecessem no bairro. Neste sentido, destaca-se o nome do programa e a 

imagem transmitida pela propaganda via rádio e televisão.  

Assim como a Amanda do Jd. Tropical, Sérgio cita um outro 

programa escolar como se fosse o PBE (Sérgio tem 33 anos, seu período escolar 

não inclui a abrangência temporal do PBE, por isso, é de se imaginar que no tempo 

em que frequentou a escola, o horário integral era parte de algum outro programa 

de governo26), trazendo para a nossa análise a possibilidade de ―a falta de 

novidade‖ do PBE ser um fator pelo qual ele não é tão conhecido pelos próprios 

alunos, talvez, sendo visto como mais um programa de horário integral, como o 

atual, o ―fome zero‖ citado por Amanda, o programa do tempo de Sérgio.  

De novo, a escola não é vista como um espaço promotor de eventos 

para a comunidade. Porém, temos uma menção a abertura da escola aos fins de 

semana, indicando que provavelmente a escola tenha eventos mas a comunidade 

não se apropriou deles ou porque não sabe, ou porque o espaço escolar não é visto 

como um espaço de uso da comunidade. Outra fala interessante nesse sentido é a 

fala de Michelle que expõe o processo de transformação da escola que já não tem 

tantas coisas legais como antes e, na verdade, é promotora de ensino de má 

                                              
26

 De fato nos anos 1990 atividades que envolviam animadores culturais em escolas como os CIEP 
(Centros Integrados de Educação Pública) ou os ―Brizolões‖ são marcas de um período de tentativas 
de implementação de educação integral em escolas que tiveram sua construção iniciada no período 
anterior durante o mandato de Leonel Brizola como governador.  
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qualidade. Novamente a questão da imagem da escola nos faz perguntar que tipo 

de pessoa se interessaria em estar associado a esse tipo de espaço. 

A menção à associação de moradores é mais recorrente neste 

bairro, de fato, segundo o site da Federação das Associações de Bairro de Nova 

Iguaçu, o Jd. Tropical é o único que possui associação registrada, dentre os bairros 

entrevistados. Vemos que a associação é citada como um espaço de lazer, ainda 

que na fala de uns seja um espaço esteja em desuso, e não como um espaço de 

exercício de cidadania e política.   

É notável também a citação da igreja como uma promotora de 

eventos no bairro. 

 

4.3.3 Vila de Cava 

Vila de cava é a denominação tanto de um bairro de Nova Iguaçu 

quanto de uma URG. A escola em questão, Irene da Silva Oliveira, se localiza no 

centro da URG Vila de Cava. Apesar de localizado no centro, o lugar carece de 

infraestrutura, ruas de terra com entulho são facilmente identificáveis assim como 

lixo espalhado. A praça central também sofre com inadequações que prejudicam o 

uso. Durante nossa presença no bairro, as escolas estavam fora de funcionamento 

pois, por 4 dias, estavam sem luz. Na verdade a falta de luz afetou o bairro todo, 

alguns dos moradores entrevistados se referiram ao fato, a luz voltava pela 

madrugada e tornava a faltar no dia seguinte. 

Esta condição gerou uma situação que acreditamos atípica, muitas 

crianças se encontravam na praça central e por muitas horas. A praça fica ao lado 

de um ponto final de vans que levam ao centro de Nova Iguaçu e anexa à praça 

está o CRAS  - Centro de Referência à Assistência Social. Ao lado do CRAS 
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encontramos duas quadras e mesas de xadrez. Três escolas estão próximas a esta 

praça, uma delas particular e para crianças menores. A praça intersecciona a RJ-

111 e RJ-113 e em frente à escola temos o ponto final de algumas linhas de ônibus, 

fatos que trazem tráfego pesado para o núcleo deste bairro.  

O centro do bairro possui comércio variado e grande se comparado 

à Tinguá e Jardim Tropical, por exemplo. Devido à falta de luz, os portões da escola 

estavam abertos e o entra-e-sai era constante, esta situação nos permitiu abordar 

alguns pais e não somente recorrer aos vizinhos moradores da escola.  

*** 

Carla tem 31 anos e um filho de 5 anos estudante de escola 

particular, escola de vila de cava que também fica em frente à praça. Diz que 

costuma acontecer eventos na pracinha, normalmente ligados à rádio (o centro do 

bairro possui caixas de som que reproduzem programas da rádio local) ou à igreja. 

Nunca ouviu falar de eventos promovidos pela escola. Já ouviu falar do PBE porém 

diz que este funcionava na outra escola municipal Escola Estadual Marina Bento 

também próxima à escola Irene de Oliveira. Falou sobre o horário integral e também 

como essas coisas só funcionam quando são implementadas, pois depois nem se 

ouve mais nada. Do mesmo modo fala da associação de moradores ―se reúnem 

quando convém‖, diz não ver muitas mudanças no bairro.  

Fábio tem 16 anos, mora em Vila de Cava desde que nasceu. Diz 

não frequentar eventos pois normalmente só vai a encontros dentro da igreja. Mas 

já ouviu falar de eventos que acontecem na pracinha tais como os de feriados de 

natal e carnaval e às vezes cinema, ―umas telas que a prefeitura põe próximo ao 

CRAS‖. Fábio não sabe se a escola promove eventos mas já ouviu falar do PBE 

porque a escola em que estudou participava do programa. Disse que no contraturno 
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do horário integral só brincava. Sobre associação de moradores nunca ouviu falar. 

Quando perguntado sobre a mudança do bairro riu, depois disse que havia mudado 

sim, agora se podia ver igrejas novas, sorveterias e duas quadras próximo à praça.  

Dora tem 65 anos, diz não sair e nem saber de eventos porque 

trabalha muito, não sabe de eventos da escola e nem do PBE, também não sabe 

nada sobre associação de moradores e diz que o bairro só tende a piorar.  

Seo Alceu diz que eventos culturais de verdade não existem, o que 

tem por ali são algumas festas mas muito de vez em quando. Eventos promovidos 

pela escola não conhece mas já ouviu falar do PBE, mas sabe que a Escola 

Estadual Marina Bento é que tem pois os ―meninos‖ sempre falam disso. Perguntei 

se ele sabia o que era o PBE e ele disse que era um programa para se formar em 2 

anos no Ensino Médio. Sobre a associação de moradores disse que já participou de 

diversas reuniões mas a verdade é que ninguém quer nada e por isso a participação 

sempre cai. Sobre o bairro falou das mudanças como a construção das quadras e o 

aumento de lojas ser pouca coisa, afinal o poder público chega começa as coisas e 

depois às largam pela metade, deu o exemplo de 6 pilares que se encontram no 

entorno das mesas de xadrez. Estes deveriam suportam um telhado que nunca foi 

construído, os pilares estão ali há quase 20 anos segundo ele.  

Vera tem 42 anos e diz morar há muito tempo no bairro. Não sabe 

de eventos culturais e também não sabe dizer que eventos acontecem no bairro. Já 

ouviu falar do PBE mas porque a sobrinha frequenta uma escola no Nova Brasília 

(bairro próximo), nunca ouviu falar de associação de moradores e sobre as 

mudanças do bairro afirmou que as pessoas falam muito das mudanças na praça 

mas que de resto não mudou nada.  
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Daniel tem 35 anos e há 30 anos mora no bairro. Disse que o bairro 

não tem eventos culturais e nunca ouviu falar de eventos promovidos pela escola. 

Sabia porém que o PBE existia, disse que ouviu das crianças do bairro. Perguntei 

se sabia as atividades do programa e ele disse que as crianças ficavam o dia todo 

na escola. Disse já ter ouvido falar da associação de bairro mas achava que agora 

não existia mais, e afirma que o bairro mudou muito, diz que o transporte está bem 

melhor e agora leva direto até o centro e a maior diferença estava no saneamento e 

pavimentação. Agora o bairro possui correios, lotérica e que só faltava um banco. 

Disse também que o arco metropolitano valorizou muito a região, pois agora com 10 

minutos ele podia ir para Caxias. Disse ter vendido um terreno que pagou 8 mil há 

alguns anos atrás por 35 mil e que isto provava como o bairro mudou.  

Marlene tem 35 anos e mora há 10 anos no bairro. Não sabe de 

eventos e nem costuma sair muito, diz dar graças a Deus não precisar sair muito de 

casa (disse olhando para o entorno com cara de quem realmente não gosta do que 

vê). Sai apenas para ir a academia. Não sabe de eventos na escola mas conhece o 

PBE de ver na televisão, porém também não sabe no que consiste o programa. 

Também não sabe nada sobre associação de moradores e disse que do tempo em 

que vive no bairro a única diferença que viu foi a construção do novo posto de 

saúde.  

Rafael tem 20 anos e mora há 11 em Vila de Cava, disse não sair 

muito e também não se lembra de eventos que acontecem no bairro, conhece o 

PBE pois estudou em escola que fazia parte do programa. Disse que não sabe que 

atividades o programa promovia e só se lembra de que a escola dele ―tinha‖ PBE. 

Disse que não há associação de moradores no bairro e não acha que o bairro 

mudou.  
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Maria mora há pouco mais de 10 anos no bairro, tem 30 anos. Não 

costuma frequentar eventos no bairro porque é bastante ocupada com uma filha de 

8 anos e um filho de 5 anos. Também não se lembrou de eventos no bairro, mas da 

escola fez questão de falar. Disse que estava tentando matricular o filho de 5 anos, 

porém, a escola escontra-se sem vagas e lhes pedem que o matricule na escola do 

bairro vizinho. Se explicou dizendo que não era possível ter os filhos em escolas 

diferentes pelos horários, já que ela teria que levá-los de bicicleta porque não tem 

dinheiro para pegar ônibus. Me falou ainda sobre a baixa qualidade da escola, sua 

filha está na segunda série porque ela fez questão de que ela fizesse a segunda 

série mais uma vez. Disse que a escola funciona em regime de aprovação 

automática e assim as crianças passam de ano sem aprender, bastando que sejam 

comportadas e não faltem. Assim, Maria fez com que a menina faltasse bastante no 

fim do ano para que ela repetisse e fizesse a segunda série mais uma vez. Segundo 

ela, a direção da escola afirma que são muitas crianças e poucos professsores para 

dar conta de todas e assim não se pode acompanhar todas de perto. Afirmou não 

conhecer nem PBE, nem associação de bairro. Para Maria não perguntamos sobre 

as mudanças do bairro. 

Gabriel tem 18 anos e sempre morou no bairro, diz que sempre 

participa de festas que acontecem na praça, a maioria delas promovida pela rádio, 

nunca ouviu falar de eventos da escola mas conhece o PBE porque em sua escola 

ouvia falar, porém, não sabe dizer o que o programa é. Não sabe de associação de 

moradores mas diz que o bairro mudou e cresceu bastante, citou as lojas e as 

quadras na praça como exemplo.  

Inês tem 56 anos, não costuma ir em eventos do bairro e também 

não sabe se eles existem. Nunca ouviu falar de eventos promovidos pela escola. 
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Sobre o PBE já ouviu falar pelas pessoas do bairro, mas também não sabe direito 

dizer o que é. E afirmou que não existe associação de bairro e acredita que o bairro 

não melhorou nada nos últimos 10 anos.  

Marcos inicialmente não estava muito disposto a responder, disse 

não a todas as perguntas de modo rápido. Depois disse que sabia que a pesquisa 

na verdade era para a prefeitura e sabia que a prefeitura não se interessava pela 

opinião de comerciantes. Ao insistirmos bastante que nossa pesquisa não era para 

a prefeitura, ele nos disse que os comerciantes é que fazem tudo por ali porque o 

poder público é omisso. Se tem calçada, latões de lixo era porque os comerciantes 

se unem para fazer. E afirmou que em época eleitoral os políticos evitam falar com 

os comerciantes justamente porque estes vão negar o que os políticos estão 

dizendo.  

Disse que o bairro de Vila de Cava tinha autonomia para ser uma 

cidade, porém, por jogo político isso não acontecia. Nos contou um pouco da 

história do bairro, explicando onde era a fazenda na qual Pedro II descansava antes 

de ir para Ubá. Falou sobre a associação de bairro e como esta era composta por 

pessoas do próprio bairro que querem ganhar dnheiro às custas do povo, assim que 

se aproximam eleições eles se reúnem para conseguir coisas que só beneficiam a 

eles próprios. Deu o exemplo do posto e de como sabia de funcionários fantasma 

que são do próprio bairro e vão lá assinar presença apenas uma vez por semana. E 

ainda falou da propaganda política que o prefeito faz dizendo que construiu um 

posto de saúde, quando na verdade o posto já existia e foi desativado, então não 

era mais que obrigação a devolução de algo que já existia. Por tudo isso disse que o 

bairro nunca mudaria e que se eu voltasse daqui há 10 anos lá, veria um mesmo 

bairro.  
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Poliana mora há 10 anos no bairro, tem 50 anos. Não costuma 

participar de eventos no bairro mas disse que há festas na praça. Não sabe de 

evento da escola mas já ouviu falar do PBE pelas pessoas do bairro mesmo. Disse 

que só sabe que as crianças ficam o dia todo na escola mas não sabe o que fazem. 

Quando perguntada sobre a associação de moradores, iniciou um discurso sobre 

como as pessoas são egoístas e só ligam para o que a elas interessa e nunca para 

a coletividade, assim acha que as pessoas reclamam muito, fazem pouco e quando 

tiverem o seu problema resolvido, não ajudarão a resolver problemas alheios. 

―Assim como uma associação de moradores pode ir para frente?‖. Ela acredita que 

o bairro mudou bastante, especialmente porque está mais fácil se locomover com 

mais transporte.  

Feliciana tem 45 anos e sempre morou no bairro, afirma costuma ir 

somente para a igreja e por isso não sabe de eventos que aconteçam em Vila de 

Cava. Nunca ouviu falar de PBE e disse que não há associação de moradores ali. 

Disse que o bairro sempre foi o mesmo. 

Andrea tem 56 anos e afirma não frequentar eventos no bairro, sabe 

de eventos que a igreja promove e não a escola. Conhece o PBE porque a filha 

comenta mas não sabe o que os alunos fazem nele. Afirmou não participar em nada 

na comunidade e acha que o bairro mudou para pior pois antes era mais tranquilo e 

seguro.  

Carlos tem 21 anos, não costuma participar de eventos no bairro, 

não sabe de eventos que aconteçam lá, disse que a escola promove festas às 

vezes, tais como festa junina. Não conhece o PBE. E também nunca ouviu falar de 

alguém que participasse de associação de bairro. Acredita que o bairro agora está 

mais perigoso do que era antes.  
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Marcia tem 38 anos, mora no bairro há 13. Não costuma frequentar 

eventos no bairro, sabe que na praça há às vezes teatro e circo promovidos pela 

prefeitura. Não sabe de eventos promovidos pela escola, disse conhecer o PBE e 

perguntada sobre o que este programa significa, ela nos disse que era um programa 

que dava ajuda de custo em dinheiro para crianças mais pobres frequentarem a 

escola. Disse que ali não tem associação de moradores e que em geral o bairro não 

mudou muito.  

Dona Neide tem 64 anos e disse morar há muito tempo na região. 

Não frequenta eventos no bairro. Como eventos que acontecem no bairro citou 

aulas de capoeira na praça, e ouve falar de eventos que a outra escola (a escola 

estadual) promove. Já ouviu falar do PBE pelas crianças do bairro mas o seu neto 

estuda em escola particular pois o Irene está sem vagas. Sobre a associação de 

moradores, disse que pessoas do CRAS é que participam. E sobre as mudanças do 

bairro disse que muitas coisas haviam mudado. Ela chegou na região quando tudo 

era um grande mato e que agora há asfalto, ônibus, posto de saúde, quadras... 

disse que as pessoas são muito exigentes, costumam reclamar de tudo, é claro que 

ainda faltam  coisas por ali, um banco por exemplo, mas ela agora vê aquilo como 

uma cidade e não sairia dali para nada.  

Por três vezes vimos a escola estadual ser citada como pertencente 

ao PBE, no entanto, o programa é municipal e, o atual programa federal chama-se 

Mais Educação. Concluímos no tópico anterior que antigos programas de horário 

integral provavelmente são confundidos com o PBE. Dado que se fala bastante que 

este é mostrado na televisão, talvez por excesso de propaganda, o nome PBE seja 

mais forte e seja usado para definir demais programas escolares que ―se ouve falar‖ 

através dos estudantes. O fato de a descrição do PBE ser ―um programa de 
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transferência de renda‖ ou um ―programa que serve para se formar em apenas 2 

anos‖ mostra que o nome PBE não necessariamente se liga ao que de fato ele foi e 

sim a toda e qualquer política educacional.  

Também não ouvimos falar sobre as aulas de história do bairro, da 

estação ferroviária ou das famílias que moram em suas ruínas27. Pensando em 

identificação com o bairro, temos a fala de Marlene, ―graças à deus que não preciso 

sair de casa‖, como um exemplo de falta de identificação com o lugar, de tal ordem 

que até acha bom não precisar sair de casa.  

Nesse conjunto de entrevistas fala-se da associação de moradores 

como um lugar de pessoas da assistência social ou daqueles que são corruptos, ou 

seja, não é para qualquer um. Poliana fala do egoísmo que impede as pessoas de 

se associarem para fazer algo coletivo, curiosamente, Marcos vai falar de um tipo de 

associação que deu certo, a de comerciantes. Aos comerciantes parece mais 

importante mantenção de espaços públicos, afinal, o excesso de descuido pode 

prejudicar suas vendas. Uma motivação talvez seja o que falta aos egoístas que 

Poliana aponta em sua fala.  

Quanto ao bairro, o novo posto é lembrado como melhoria, mas em 

geral fala-se sobre as quadras que foram construídas. As quadras poderíam ser 

associadas ao PBE mas em nenhum momento foram. Seo Alceu dá a entender que 

estas foram construídas no período Lindberg, no entanto, nenhuma relação com o 

programa é feita.  

                                              
27

 Em notícia sobre a estação ferroviária de Vila de Cava encontramos a informação de que várias 
famílias moram no local há vários anos, o neto de uma antiga moradora afirma que o local deveria 
ser cedido às famílias que ali vivem e cuidam dele (A NECESSIDADE, 2013). 



 
 

158 
 

4.3.4 Miguel Couto 

Miguel Couto também é o nome de uma URG de Nova Iguaçu e o 

nome de um bairro. Na parte central do bairro encontramos um grande aglomerado 

de lojas, diferentemente dos casos anteriores nos quais se pode falar de uma rua 

central, o centro de Miguel Couto é bastante extenso sendo difícil ser precisamente 

descrito. A Estrada Velha de Iguaçu cruza o centro, o que traz um trafego intenso ao 

local. Encontramos em Miguel Couto uma centralidade não vista no bairro da URG 

Centro que visitamos. Esta região é muito próxima à Belford Roxo, antigo distrito da 

cidade, a contiguidade dos dois muncípios faz da região uma centralidade de 

dimensão extensa.   

Em Miguel Couto, até 2012, encontrava-se a Escola Livre de 

Cinema (ELC) .O PBE propagandeava bastante sua parceria com a ELC, ela é 

citada no relatório do prêmio de melhor gestão que recebeu em 2010 como um dos 

principais locais de produção e divulgação das atividades do programa. A escola 

―Anna Maria Ramalho‖ fica exatamente ao lado do prédio no qual a ELC funcionava. 

A ELC passa para o bairro de Austin em 2012. Na fala dos moradores será 

comentado o encerramento das atividades da ELC, porém, nenhum deles comentou 

que a escola foi transferida de lugar.  

*** 

Deise tem 63 anos e mais de 30 vividos no bairro. Não costuma 

frequentar eventos no bairro mas sabe que o Padre Renato possui uma oficina para 

menores abandonados que oferece cursos, inclusive de idiomas. Acredita que seja 

um local no qual hajam diversos eventos culturais. Nunca ouviu falar sobre eventos 

promovidos pela escola porém já ouviu falar do PBE na televisão e conhece bem as 

atividades que este oferecia. Sobre a associação de moradores disse que em 
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Miguel Couto propriamente não há, e sim em Ambaí, bairro próximo. Disse que o 

bairro mudou muito e que agora tem de tudo: banco, farmácia, supermercados. Não 

é mais necessário sair do bairro para fazer anda e ainda é um bairro tranquilo, diz 

que pode fazer bastante coisa a pé sem problemas. Disse que em tempos de chuva 

costuma alagar, mas, hoje em dia ―tudo quanto é lugar tá enchendo né?‖.  

Celso, tem 62 anos e sempre morou no bairro. Não costuma 

participar de eventos no bairro mas sabe de eventos no ―Clube de Esporte de 

Miguel Couto‖. Apesar de ser associado ao clube, não sabe bem os eventos que 

promovem. Nunca ouviu falar em eventos promovidos pela escola e reclamou 

bastante das condições da escola, acha a escola uma vergonha. Lembra-se do PBE 

mas disse que este apenas funcionou na época do Lindberg, sabe que da escola as 

crianças iam para o Clube, para a ELC ou para o espaço de uma ONG próxima. 

Disse não haver associação porque não vê ninguém interessado em lutar pelo 

bairro. E diz que as coisas pioraram muito nos últimos 10 anos pois na época do 

Lindberg ainda se via alguma coisa, como a limpeza de rua por exemplo e me 

apontou a calçada completamente cheia de lixo.  

Elaine tem 39 anos, disse morar desde pequena no bairro. Não 

costuma frequentar eventos no bairro e também não sabe se tem eventos nem no 

bairro, nem na escola. Já ouviu falar do PBE na televisão. Não sabe sobre 

associação de moradores. Diz que o bairro mudou bastante, hoje em dia tem mais 

comércio, não tem mais terreno baldio, porém, a segurança está pior, as ruas 

carecem de serviços e manutenção. 

Paloma tem 24 anos vividos no bairro, disse que costuma ir em 

shows na praça, não sabe de eventos na escola mas conhece o PBE, sabe que 
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oferecia cursos de dança, apresentações de cinema. Associação de moradores já 

ouviu falar em Vila de Cava, diz que o bairro cresceu, tem muito mais lojas.  

Patrícia tem 46 anos e diz morar no bairro há muito tempo. Não 

costuma ir em eventos e não sabe de eventos do bairro. Sobre eventos da escola 

diz que os alunos costumam passear em Tinguá. Conhece o PBE de saber de 

pessoas do bairro que frequentam, sabe que as crianças passam o dia todo na 

escola. Não sabe de associação de moradores e diz que o bairro melhorou e evoluiu 

bastante.  

Paulo tem 47 anos, não costuma ir em eventos no bairro e nem 

sabe de eventos. Foi uma vez à escola há bastante tempo ver a produção de alunos 

para um curta que estava sendo produzido. Já ouviu falar do PBE mas só sabe do 

horário integral. Também não sabe da associação de moradores e diz que o bairro 

cresceu muito, agora tem mais movimento, lojas e bancos.  

Ney tem 69 anos e sempre morou no bairro. Não costuma ir a 

eventos no bairro e diz que na verdade não existem. Diz que a escola promove 

festas juninas abertas à comunidade, afirma que a escola está atualmente em 

estado de calamidade, os alunos vão e voltam em menos de 2h por conta da falta 

d‘água frequente. Conhece o PBE e diz que é da época de Lindberg. À época 

funcionava também a ELC e os alunos ficavam no programa das 7h as 17h, saíam 

da escola e iam para a ELC e para o clube de esportes. Disse que as ruas do bairro 

eram pintadas com caminhos vermelhos para guiar as crianças. Disse também que 

nessa época a rua era melhor cuidada, que hoje em dia a única gari que trabalha na 

região limpa apenas o começo da rua. Diz que não há associação de moradores e 

que o bairro cresceu muito em população mas não de outras formas.  
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Theo tem 32 anos e não costuma ir a eventos no bairro, não sabe 

se tem eventos culturais no bairro nem se a escola promove eventos, conhece o 

PBE de ter visto os vizinhos participarem e lembrou-se que estes usavam a ELC 

como parte das atividades. Não sabe de associação de moradores e diz que o 

bairro cresceu muito.  

Tiago tem 34 anos e diz que costuma ir em inaugurações que a 

prefeitura faz, festas comunitárias etc. Já ouviu de festas juninas na escola e 

conhece o PBE pelas pessoas do bairro e sabe que as crianças ficavam o dia todo 

na escola. Associa os períodos de eleição aos período de funcionamento da 

associação de moradores. Diz que o bairro melhorou bastante, tem mais escolas, 

banco e lojas.  

Gabriela tem 29 anos e mora há 10 anos no bairro, diz que o bairro 

não tem eventos culturais, e a escola também não promove eventos. Sabe o que é 

o PBE e cita cursos de desenho, pintura e a ELC como parte do programa. Diz não 

haver associação de moradores e que o bairro mudou bastante por ter mais lojas e 

mais pessoas.  

Cassia 40 anos, 12 vividos no bairro. Não costuma ir a eventos no 

bairro e nem sabe se eles acontecem. Sobre eventos na escola diz que sabe que 

crianças ficam o dia todo na escola, bricam e fazem atividades. Porém quando 

perguntada sobre o PBE diz não conhecer. Não sabe de associação de moradores 

e diz que o bairro mudou para melhor.  

Arnaldo tem 45 anos, diz não frequentar eventos no bairro, nem 

saber se eles acontecem no bairro ou na escola. Já ouviu falar do PBE no bairro 

mesmo, mas não sabe dizer exatamente o que é. Não há associação de moradores 

e acredita que o bairro mudou e agora tem mais crimes acontecendo.  
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Marta tem 68 anos, 35 vividos no bairro. Não costuma frequentar 

eventos no bairro mas sabe que a Casa do Menor promove danças e tem escola de 

circo. Não sabe se a escola promove eventos. Já ouviu falar do PBE por pessoas do 

bairro. Associação de moradores diz que existe em Nossa Senhora das Graças e 

não ali. Diz que o bairro cresceu muito mas sem estrutura para isso. 

Débora tem 45 anos, não costuma frequentar eventos no bairro, 

nem sabe se tem eventos desse tipo. Diz que em feriados a escola promove 

eventos para a comunidade, disse conhecer o PBE e saber que as crianças 

passavam o dia todo na escola através do programa, porém, hoje em dia a escola 

sofre com falta de merenda e falta d‘água. Não conhece associação de moradores e 

diz que o bairro mudou muito, agora tem mais comércio. 

Sidnei tem 32 anos e há 10 mora no bairro. Não frequenta eventos 

no bairro mas sabe que em feriados há festas promovidas pela prefeitura. Não sabe 

de eventos promovidos pela escola e também não conhece o PBE. Diz que 

associação de moradores só em Ambaí e que o bairro mudou para pior pois além 

dos alagamentos e enchentes, a ELC parou de funcionar há uns 3 anos.  

Neste conjunto de entrevistas observamos que o PBE além de ser 

mais lembrado, é lembrado pelo bairro e não pela televisão como nos outros casos. 

Santos (2010) fala da importância dos espaços parceiros na execução das 

atividades do PBE. No caso de Miguel Couto contava-se com: a ELC, Casa do 

Menor e o Clube de Esporte. A casa do Menor São Miguel Arcanjo é ONG bastante 

conhecida, inclusive por ser responsável pela diminuição do número de meninos 

pobres que davam entrada como ―meninos de rua‖ no Rio de Janeiro28. Assim, é 

                                              
28

 Pesquisa realizada em 2005 por Cleonice Puggian. Cf. (PUGGIAN; MATOS, 2006). 
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notável como as pessoas nesse bairro parecem conhecer mais o programa, talvez 

porque tenha sido melhor executado nessa região.  

Como ―requalificação urbana‖ são citadas a faixa vermelha no chão 

e a limpeza das ruas que à epoca eram melhores. Apesar de não ser exatamente o 

que o programa promete, as ações são lembradas da época em que o programa se 

encontrava em execução.  

São notáveis as referências à ELC e, ao mesmo tempo, como 

vemos menos referências à existência de eventos culturais no bairro em 

comparação com os outros bairros; como dissemos anteriormente, o centro do 

bairro é bastante abastecido com lojas e outros serviços mas não localizamos área 

pública de lazer. Uma das entrevistas se refere a eventos na praça e não sabemos 

de que praça se está falando.  

 

4.4 Sobre as entrevistas 

Ao observar o conjunto de todas entrevistas fica claro que o PBE 

apesar de ser conhecido por nome, não é conhecido por suas atividades ou 

melhorias que pretendeu produzir como um programa que tinha como escopo a 

escala do bairro. As entrevistas nos mostram que o programa é conhecido de nome, 

porém, suas atividades são desconhecidas até mesmo dos alunos que estudaram 

em uma escola participante. O nome do programa é também utilizado para definir 

outros programas educacionais das próprias escolas municipais e, às vezes, de 

escolas estaduais também. E neste sentido, as estratégias de comunicação 

caracterizantes de um projeto cultural que é criado numa lógica política – no inverso 

daquele que planejava uma ação política dos anos 1980/1990 – se apresentam de 

forma clara no PBE. E como Enne (2004; 2012) afirma, a implementação deste tipo 
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de projeto segue uma lógica produtiva que em meio à necessidade de 

implementação necessita de forma contínua buscar editais de fomento e estes 

exigem como contrapartida não a formação sociocultural dos participantes (embora 

este seja o horizonte dos projetos, a conscientização com vistas à transformação 

social) e sim resultados ―práticos‖ vendidos sob a forma de imagens para 

propagandear ―o que deu certo‖.  

Desta forma, não é de se estranhar que as pessoas liguem o nome 

do PBE a projetos de escolas que nunca o receberam ou mesmo a escolas de 

outros bairros, a realidade vivida na região distoa da propraganda que foi oferecida 

para conquista de fomento, haja vista a quantidade de vezes que se pode ouvir do 

conhecimento do programa via televisão junto à certeza de que um projeto como 

aquele não acontece no bairro de residência.  

Aqueles que de fato afirmaram conhecer o PBE e suas atividades, 

normalmente, estudaram numa escola participante ou sabiam de famíliares que 

estavam em uma dessas escolas. E mesmo essas pessoas admitiram a baixa 

participação de alunos no PBE, que dizer então da participação da comunidade 

como um todo nas atividades do programa? 

No que concerne à participação ativa do entrevistado em ações e/ou 

projetos do próprio bairro, observa-se que a maior parte dos entrevistados sequer 

sabe o que é uma associação de bairro e, aqueles que sabem, acreditam que este é 

o tipo de função possível de ser exercida apenas por determinado tipo de pessoa 

que não elas próprias. Seja porque não se sentem habilitadas, seja por descrédito à 

participação política como um todo.  

No sentido da participação política, o programa não somente falhou 

em alcançar a comunidade não escolar do bairro, mas também suas práticas de 
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execução seguem uma lógica já conhecida no Brasil e apenas reforça o estereótipo 

de que políticas são feitas com objetivos eleitoreiros. 

O governo Lindberg foi alvo de investigação do TCE-RJ em 2009 

por divergência nas contas municipais. O aporte de verbas conseguido via FUNDEB 

não correspondia à realidade do muncípio, afinal, nem todos os alunos do município 

faziam parte do horário integral como fora notificado pela prefeitura ao governo 

federal. A prefeitura de Nova Iguaçu recebeu verbas referentes a um total de 100% 

de crianças da rede municipal matriculadas no horário integral, no entanto, a 

realidade é que o índice de matriculados era bem menor. Então 2009 não é 

marcado somente pela mudança que levou à extinção da coordenação do PBE e fez 

com que a SEMED assumisse a continuação do projeto, era um momento em que  

o Programa se esvaziava pelas dificuldades do seu desenho e pela forma 
de sua implementação [por isso] sua pseudo-universalização servia a 
propósitos eleitorais, que foram, desde o início, sua marca registrada. E a 
estratégia foi bem sucedida, pois logrou construir uma ampla coalizão de 
advocacy em torno a uma boa ideia. [Em 2010 Lindberg Farias deixa seu 
segundo mandato como prefeito de Nova Iguaçu para concorrer ao cargo 
de senador pelo PT e é eleito]. O Programa Bairro Escola não promoveu 
mudanças na produção de registros dos alunos, como se poderia esperar, 
já que deveria monitorar o impacto da política de maior aderência e 
visibilidade do governo. O Programa começou sem registros, manteve-se 
sem registros e é pela falta de registros que certamente escapará à 
auditoria da CGU, uma vez que não há como comprovar, senão pelas 
informações desta pesquisa de avaliação, a taxa de cobertura efetiva do 
Horário Integral (LAVINAS; FOGAÇA, 2011, p.35 – grifo das autoras).  

 
Além disso, Santos (2010) também aponta que a escolha das 

primeiras escolas a receber o PBE se dava por alinhamento político da direção com 

o Partido dos Trabalhadores. No caso da URG Miguel Couto 

De modo geral, os profissionais de educação que trabalharam com o 
Programa Bairro Escola destacam a região de Miguel Couto como um 
importante colégio eleitoral, dado esse que se coaduna com a presença na 
região de um diretório do Partido dos Trabalhadores, ao qual pertence a 
vereadora licenciada (Professora Marli) que de 2005 a 2008 exerceu o 
Cargo de Secretária Municipal de Educação (SANTOS, 2010, p. 120).  

 
E aqui retomamos nossa conclusão de que na região de Miguel 

Couto as pessoas pareciam se lembrar mais do PBE que nas outras três regiões 
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estudadas. Não somente os parceiros eram bem estruturados como talvez a própria 

região tenha tido mais enfoque durante a execução do programa. A própria preença 

da Escola Livre de Cinema surgida em 2006 na região, parceria bastante divulgada 

pelo PBE, mostra que de fato a região tendia a ter grande destaque de fato.  

Estes dois exemplos reforçam estereótipos de uma forma de 

governar que há muito já está em descrédito, além disso, citamos também a 

insistente pergunta feita pelos entrevistados, ―é entrevista para a prefeitura?‖ como 

parte dessa imagem de descrédito, afinal, estamos em ano eleitoral e é exatamente 

nesta época que os políticos aparecem para fingir ouvir os pedidos da população. 

No estudo de Guaraná e Fleury (2008) a instrumentalização dos comitês que 

deveriam estimular a participação popular é notável. Não só as pessoas deixam de 

participar conquanto tenham suas reivindicações atendidas, como também uma 

esfera de exclusividade com a hierarquização da participação que afasta a 

comunidade de esferas de participação popular como esta. E como as prefeituras 

necessitam apresentar resultados aos órgãos financiadores demonstrando a 

existência de comitês de participação popular, sobrepõem-se interesses que 

acabam por destruir a ideia de participar popular. Sendo assim, não é de se admirar 

a baixa participação popular em associações de moradores ou outras instâncias 

políticas de participação popular. 

No caso do PBE a própria falta de infra estrutura urbana básica faz 

com que a participação da população seja baixa neste tipo de esfera. Com as 

diversas faltas que o bairro possui, expressas aqui na pergunta sobre a 

transformação do bairro, dá para exigir que a pesssoa se assuma cidadã para ir 

participar na construção de algo coletivo? A senhora de Vila de Cava que ―dá graças 

a Deus‖ em não precisar sair de casa é um exemplo de como não somente as 
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pessoas não querem participar como nem mesmo querem se identificar com um 

lugar que lhes parece ruim. Some-se a isso a baixa qualidade do ensino apontada 

nas entrevistas, mães que não confiam no ensino público, confiariam numa política 

que se pretendia irradiar da escola? 

Neste sentido, não vemos como o PBE pudesse ter contribuído com 

uma conscientização sobre a contraparte cidadã que é participar e exigir 

participação nas decisões urbanas como era de seu intento. Na verdade, há de se 

pensar sobre a própria noção de qual seja a função da escola no imaginário popular. 

Seguindo uma linha de raciocínio baseada em respostas obtidas, 

pessoas que não sabem de eventos promovidos pela escola, provavelmente, nunca 

tentaram participar da rotina escolar. Saberiam estas pessoas que é possível a uma 

instituição escolar promover atividades para a comunidade? Formular razões para 

esse questionamento de fato extrapola a capacidade analítica de nossas 

entrevistas, porém, tomemos como exemplo uma situação acontecida em Minas 

Gerais. Uma atividade de uma professora da quarta-série foi alvo de revolta da 

comunidade, ela utilizou um poema erótico como parte de uma atividade em sala de 

aula. Ao descobrirem a atividade, diversas mães procuraram a diretoria da escola e 

a imprensa para relatar o acontecido, reportagem que assistimos no jornal de 

horário nobre na televisão e que foi distribuída por diversos veículos de 

comunicação. A professora pediu desculpas, disse que imprimiu o texto errado, que 

o poema a ser usado era outro. No entanto, o que nos chama a atenção nesse caso 

é a rapidez de mobilização das mães da comunidade escolar em comunicar o erro 

(PROFESSORA, 2015).  

Ao menor sinal de que algo não faz parte das funções escolares, se 

uniram para denunciar. E aqui nos perguntamos, faz parte das funções da escola no 
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imaginário popular agregar a comunidade do bairro em seu espaço? Ou ao 

contrário, faz parte das funções da escola irradiar cidadania e promover igualdade? 

Se as pessoas vissem isso como uma de suas funções também não se uniriam para 

que essa função de fato fosse exercida? 

Nos parece simbólico que ao mesmo tempo que ninguém saiba de 

eventos que a escola possa promover, ninguém cobre ou sinta falta dos mesmos. 

Inconscientes da sua possibilidade de romper a continuidade da história como vem 

se dando, e não se sentindo parte desta história, as pessoas simplesmente ficam 

alheias às suas possibilidades de ação na transformação da realidade. E se uma 

das funções do PBE era justamente criar esse tipo de consciência, neste sentido ele 

falhou, pois não foi capaz de criar esse espírito.  

O legado que o programa deixa para a população em geral, não 

pensado no seu sentido administrativo, é um nome para programas escolares de 

tempo integral que às vezes até é associado a um programa que prevê a 

participação da comunidade na escola mas nunca é associado ao próprio bairro; é 

sempre um programa que ocorre em algum lugar do município (seja porque ouviu 

falar na televisão, seja porque algum conhecido lhe informou) mas não ali em seu 

próprio bairro. 

É importante destacarmos ainda as influências do fator tempo no 

processo de análise de nossas entrevistas. Decorridos 10 anos da primeira 

experiência com o PBE é possível que não se possa medir efeitos positivos ou 

negativos que à época se fizessem mais claros aos moradores. Numa perspectiva 

experiencial, as mudanças se agregam ao nosso modo de viver e se torna difícil 

mensurar quão benéfico ou maléfico foi uma pequena alteração de rotina gerada 

pelo programa no passado, no entanto, quando dizemos legado, queremos falar 
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daquilo que fica em nosso estado consciente. Assim como já afirmamos, a 

consciência tem papel importante na transformação dos espaços, a consciência de 

se estar em um ou outro projeto é fundamental no entendimento do nosso papel na 

esfera de produção coletiva. Desta forma, entendemos que se o projeto hoje 

aparece apenas como um nome é justamente porque ele não foi uma experiência 

vivida e, sendo assim, foi incapaz de deixar marcas mais profundas que 

sobrevivessem ao tempo. O nome não evoca o real sentido do programa, faz 

menção a algo externo e que não é parte integrante da vida cotidiana do bairro. 

Qualquer programa escolar poderia ter esse nome indicando aí que este era (mais 

um) programa escolar qualquer. 
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5. Conclusão  

 

A nossa pesquisa objetivou estudar o Programa Bairro Escola 

implementado na cidade de Nova Iguaçu. Para isso buscamos não somente os 

estudos anteriormente feitos sobre o PBE como também buscamos as origens deste 

tipo de projeto, fundado com base nas ideias de cidades educadoras. De posse 

desse material, observamos que aos estudos anteriores faltavam a fala dos próprios 

moradores dos bairros, população-alvo do programa. 

Chegamos à conclusão de que o ideal de cidade educadora 

funciona como utopia que permite a elaboração ideal do que sejam as faltas que 

sentimos em nossas cidades contemporâneas e, através desse pano de fundo, ele 

ajuda a (ou tenta) projetar uma ação para transformar cidade/sociedade. Assim, a 

proposta do projeto Bairro Escola é estimular essa ação transformadora via 

atividades que se dão na própria escola, porém, o projeto falha em questões 

básicas de estrutura e não somente deixa de estimular a participação consciente 

como reforça estereótipos de como se dá a aplicação de políticas públicas no Brasil. 

O PBE nem ao menos se destaca de outros projetos culturais já implementados na 

baixada fluminense, os entrevistados confundem suas atividades com a de outros 

projetos educacionais. 

Em grande parte, as pessoas desconheciam eventos que fossem 

produzidos nas escolas do bairro onde residiam e aqueles que sabiam nem sempre 

ligavam estas ao PBE. Aqueles que sabiam da existência do PBE também muitas 

vezes não sabiam de suas atividades e o programa se mostrou conhecido pelo 

nome Bairro Escola porém um programa que aparece na televisão e não o mesmo 

que acontece na escola do bairro de residência. Sendo assim, o legado desse 

programa para a população nos parece ser o próprio nome do programa, que quer 
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dizer algo que relaciona participação das pessoas na escola mas ele de fato não 

acontece nas proximidades da população dos bairros estudados.  

Pudemos observar também que apesar de apresentar-se como um 

projeto inovador, especialmente pela forma de gestão proposta, o PBE guarda 

relações com projetos culturais aplicados no fim do século XX e começo do XXI na 

baixada fluminense como um todo e, pelo o que pudemos comprovar, este seguiu 

as mesmas tendências de projeto que ao final compromete-se mais com o que 

seriam os resultados ―práticos‖ do que com conscientização coletiva a qual se 

pretende (e que seria capaz de transformar consciências no sentido de inserir 

história individual na história coletiva). Neste sistema a divulgação de imagens que 

comprovem os resultados é fundamental e não nos parece coincidência que as 

pessoas saibam o nome do PBE, cria-se a imagem mas ela não é reconhecida no 

cotidiano, porque na verdade não é uma experiência de fato. 

E neste sentido, ir a fundo no entendimento do que sejam cidades 

educadoras nos faz ver que o PBE na verdade se coaduna com o horizonte teórico 

que traz a necessidade de mostrar essas imagens às agencias de fomento para a 

conquista de mais fundos (procedimento baseado em cartilhas distribuidas pelos 

mesmos organismos internacionais que hiperdimensionam o papel da escola na 

possibilidade de transformação das cidades e da sociedade como um todo) e não 

ao horizonte que prega a renovação da escola como aparenta a ideia de cidade 

educadora. A forma de aplicação do projeto apenas reforça a lógica de competição 

entre cidades, a divulgação imagética de pretensos resultados parece servir muito 

mais à utopia da cidade-empresa, porque, dentro do que vimos, muito vinculada a 

aspectos econômicos, do que à utopia de uma cidade democrática que de fato visa 
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estimular a pluralidade das ações individuais na construção de um consciente 

projeto coletivo.  
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