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Aqueles que se opõem à violência com o 
mero poder rapidamente descobrirão que não 
são confrontados por homens, mas pelos 
artefatos humanos cuja desumanidade e 
eficácia destrutiva aumentam na proporção 
da distância que separa os oponentes. A 
violência sempre pode destruir o poder; do 
cano de uma arma emerge o comando mais 
efetivo, resultando na mais perfeita e 
instantânea obediência. O que nunca 
emergirá daí é o poder. 
(ARENDT, 2013, p. 70). 
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RESUMO 
 

 
No estudo sobre a violência praticada contra o patrimônio escolar, as relações 
estabelecidas a partir da tríade escola, comunidade e políticas públicas se constituem 
elementos fundamentais para a compreensão da realidade e do enfrentamento do 
problema. O Programa Escola Aberta foi desenvolvido no município de Santo André, 
tendo sido implantado no ano de 2007 com desdobramentos enquanto política de 
Estado até o início de 2016, com o pressuposto de reduzir a violência e a 
vulnerabilidade socioeconômica nas comunidades escolares contempladas pelo 
programa. Este estudo objetiva analisar a ressonância curricular da violência no 
espaço escolar, considerando a gestão, as práticas curriculares e políticas públicas 
associadas ao Programa Escola Aberta, numa perspectiva de construção de uma 
cultura de paz. Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela abordagem 
qualitativa, a fim de retratar descritivamente a perspectiva dos participantes da 
investigação e captar a percepção desses sujeitos sobre o objeto de 
estudo. Como procedimento metodológico, foram realizadas a análise de documentos 
(legislação do Programa Escola Aberta e Projeto Político-Pedagógico das escolas 
investigadas) e aplicação de entrevistas semiestruturadas aos sujeitos que 
participaram do processo de implementação e desenvolvimento do programa no 
município (gestores do programa, professores, conselheiros de escola, 
representantes das comunidades locais e diretores de escola). A análise e discussão 
dos dados coletados pautaram-se em autores como Freire (1987); Arendt (2013); 
Sacristán (2013); e Bourdieu e Passeron (2014). Dada a relevância social e 
acadêmica do estudo, com a avaliação das ações dessa política pública educacional 
na cidade, por meio da análise de práticas efetivas dentro do programa, pretende-se 
apontar possibilidades de trabalho na escola que possam contribuir para diferentes 
comunidades no combate à violência contra a escola. 
 
Palavras-chave: Currículo; Violência; Comunidade; Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 
 

In the study on violence against school heritage, the relationships established from the 
triad school, community and public policy constitute fundamental elements for the 
reality comprehension and the problem facing. The program “Escola Aberta” was 
developed in the municipality of Santo André, implemented in 2007 and it had its 
developments as a state policy until the beginner of 2016, assuming the reduction of 
violence and the socioeconomic vulnerability in school communities covered by the 
program. This study aims to analyze the curricular resonance of violence in the school 
environment considering the management, curricular practices and public policies 
associated with the Program "Escola Aberta” in a perspective of building a peace 
culture. To develop the research we opted for the qualitative approach, because 
it depicts descriptively the perspective from the research participants and capture the 
perception of these subjects about the study object. As methodological 
procedure, some documents (Program "Escola Aberta” legislation and Pedagogical 
Political Project from the investigated schools) were analyzed and semi-structured 
interviews applied to the subjects who participated in the implementation process and 
program development in the municipality (Program managers, teachers, school 
counselors, local communities representatives and school principals). The analysis 
and discussion of the data collected are based on authors as Freire (1987), Arendt 
(2013), Sacristán (2013) e Bourdieu; Passeron (2014). Given the social and academic 
relevance of this study, with the actions evaluation of this educational public policy in 
the city, through the analysis of effective practices with the program, it is intended to 
point out the possibilities of work at school that may contribute for different 
communities in opposing violence against school.  
 
Keywords: Curriculum; Violence; Community; Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo reflete aspectos da trajetória pessoal e profissional de 

pesquisadora em que me constituo a cada dia. Minha relação com a cidade onde vivo 

também contribui para a construção da minha identidade: sou nascida em Santo 

André, numa família inicialmente formada por um casal de nordestinos, emigrantes do 

sertão piauiense, que, na segunda metade da década de 1970, instalaram-se em São 

Paulo em busca de melhores condições de vida. Em solo andreense, a família 

continuou crescendo e, em dez anos, apresentou a configuração que hoje se mantém: 

o pai - metalúrgico aposentado -; a mãe - dona de casa -; e sete filhos. 

Cresci observando meus irmãos mais velhos se prepararem para o mercado 

de trabalho, cuja formação escolar apontava para dois caminhos possíveis: o ingresso 

na carreira do magistério ou na indústria. Seguindo os passos da família, minha 

identificação foi pela educação e, a partir do meu ingresso no Curso de Magistério, no 

Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério  (CEFAM) de Santo 

André, em 1993, revelou- se a minha paixão. A educação pública é o lugar onde me 

faço e me refaço no mundo, como cidadã e professora, na busca incessante pelo 

conhecimento; nas reflexões e práticas condizentes com as multiplicidades de objetos, 

teorias e métodos próprios das ciências humanas, para melhor compreender e atuar 

nessa realidade social tão complexa e dinâmica. 

Concluí a graduação em Pedagogia na Faculdade de Filosofia e Letras da 

Fundação Santo André, em 1999, e, no ano seguinte, por meio de concurso público 

prestado nessa cidade, acessei o cargo de professora de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da rede municipal. 

Ao longo de 20 anos de experiência no magistério público, tenho vivenciado 

intensamente o cotidiano da escola e, desde então, tive a oportunidade de transitar 

em diferentes cargos no quadro do magistério, acessados por meio de processos 

internos de seleção: já atuei como estagiária contratada de Pedagogia, como 
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Professora Assistente de Direção (PAD), assistente pedagógica, vice-diretora e 

diretora de escola. 

Os desafios que encontrei na atuação do magistério público foram de naturezas 

diversas: perpassaram questões estruturais, de recursos materiais e humanos, de 

formação dos profissionais da educação; que adentraram a sala de aula por meio das 

práticas pedagógicas, avaliações e interações estabelecidas entre os diferentes 

sujeitos, estendendo-se à forma como a escola era gerida e em que medida a 

legislação era cumprida. Todos esses elementos se conectavam numa complexa teia 

de relações que se revelavam simultaneamente no fazer da escola e ecoavam no 

desenvolvimento do meu trabalho. 

As interações e os conflitos gerados a partir desse convívio configuram-se 

preocupações latentes em meu percurso profissional. As formas como a violência se 

manifesta na escola e a gestão desses conflitos pela comunidade escolar ainda se 

apresentam como problemas a serem debatidos e enfrentados, se, de fato, o objetivo 

é superar a situação. 

Ao longo da minha carreira profissional, participei de cursos de especialização 

– em Educação Física Escolar e Psicopedagogia –; cursos de formação continuada – 

dentre eles Gestão Escolar –, congressos e seminários na área da Educação e Gestão 

Pública. 

Em 2013, tive a oportunidade de cursar o Mestrado em Educação: Currículo, 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e me debruçar sobre o 

problema da violência praticada contra a escola e identificar como essas ações 

manifestavam-se no cotidiano escolar, por meio do seu currículo. Os resultados desse 

trabalho foram apresentados na dissertação intitulada Violência Contra a Escola: 

Repercussões Curriculares. O Olhar do Conselho de Escola numa Escola Municipal 

de Santo André. 

No processo de análise do conteúdo dos dados coletados, alguns depoimentos 

apontavam para ações a serem adotadas pela escola e outras desencadeadas por 

políticas públicas comprometidas com a transformação da realidade que se 

manifestava violenta no ambiente escolar.  Esse dado causou-me inquietação e deu 
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origem ao projeto de pesquisa que apresentei posteriormente, na PUC-SP, no 

processo seletivo de 2015, para acessar o doutorado. 

Na atuação como pesquisadora, mantive contato com o aporte teórico que 

funda a teoria do currículo; o fenômeno da violência numa sociedade urbana, 

estruturada sobre a base industrial, reforçando as relações de classes sociais e de 

poder; de analisar brevemente a ressonância desses elementos na prática 

pedagógica e, mais especificamente, no currículo oficial e local da escola.  

Ao ingressar no doutorado, a partir de 2016, optei por dedicar mais tempo da 

minha jornada diária às pesquisas sobre o tema e assim tenho atuado no efetivo 

exercício do magistério com turmas do Ensino Fundamental em um turno de trabalho, 

conciliando os estudos e à docência. Em sala de aula, o problema da violência  

manifesta-se com nuances e contornos diferentes – por vezes sutis, mas presentes 

nas diversas relações estabelecidas no ambiente escolar.  

Da necessidade de um aprofundamento dos estudos e de investigação na linha 

da teoria do currículo; da avaliação das políticas públicas educacionais para o 

enfrentamento da violência; da relação dos sujeitos com a escola e da escola com a 

comunidade, o problema da pesquisa apresentou-se na busca de respostas à 

violência experimentada em muitas realidades escolares: As políticas públicas 

adotadas nas escolas repercutem nas práticas curriculares? As ações 

socioeducativas do programa apresentam-se articuladas com as demais ações 

desenvolvidas pela escola? Como são descritas no PPP? Como se dá essa relação 

programa-escola-comunidade? Quais são os resultados da adoção dessas políticas 

públicas de combate à violência, após uma década de implantação no município?  

Com essa inquietação e movida pela curiosidade epistemológica – tomando 

aqui a base conceitual freireana –, fui me aproximando, de maneira mais crítica, ao 

objeto do conhecimento que buscava construir, cercando-o com mais rigor metódico 

para melhor compreendê-lo. Retomei minha primeira experiência como gestora de 

uma escola municipal, em 2007, na periferia de Santo André.  

Na ocasião, dez unidades escolares foram selecionadas pela Secretaria da 

Educação para participar de um programa oficial do governo federal, que se 
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encontrava em fase de implantação na maioria dos Estados do país, com o objetivo 

central de contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a 

construção de uma cultura de paz. Desse objetivo, almejava-se atingir outras metas 

e, dentre elas, promover e ampliar a integração entre escola e comunidade e, dessa 

forma, contribuir para a redução das violências observadas. Enquanto estratégia, foi 

ampliada a diversidade de atividades oferecidas pela escola aos alunos e à 

comunidade, nos fins de semana. 

Assim, neste estudo, apresenta-se, como objetivo geral, a análise da 

ressonância curricular da violência no espaço escolar, considerando a gestão, as 

práticas curriculares e as políticas públicas, associadas ao Programa Escola Aberta, 

numa perspectiva de construção de uma cultura de paz, contribuindo para a 

manutenção e preservação do patrimônio escolar. 

Enquanto objetivos específicos, pretendeu-se aprofundar os estudos sobre a 

relação violência e escola; as políticas públicas de combate à violência escolar; 

investigar a relação entre as escolas selecionadas e as comunidades; conhecer as 

ações de gestão da escola e da administração pública, com foco no combate à 

violência; identificar as ações do voluntariado nas escolas; além de apontar a relação 

entre a violência e o currículo nos PPPs.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, a escolha do caminho metodológico foi 

essencial para fazer emergir os elementos que poderiam elucidar os dados coletados 

e embasar o tratamento dessas informações, de maneira a contribuir para o 

entendimento do problema, no entrecruzar com os referenciais teóricos selecionados 

para a base conceitual da pesquisa. Desse modo, optamos pela abordagem 

qualitativa e, enquanto procedimento metodológico, realizamos a análise de 

documentos (PPP das escolas investigadas e a legislação sobre os programas 

investigados), além da aplicação de entrevistas semiestruturadas aos diretores das 

escolas; membros dos Conselhos de Escola, ou professores, participantes do 

Programa Escola Aberta (PEA) no período investigado; gestores municipais; 

representantes, ou lideranças, das comunidades locais envolvidas no programa. 
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Com essa meta, organizamos a pesquisa em cinco capítulos: no primeiro 

capítulo, nos propusemos a discutir a relação currículo e violência contra a escola, 

considerando as políticas públicas existentes no país com essa proposição. Nesse 

capítulo, apresentamos o PEA desde a sua fase de implantação até a expansão por 

várias regiões brasileiras, contextualizando sua implementação no município de Santo 

André. 

No segundo capítulo, nos debruçamos especificamente sobre o currículo, 

contextualizando-o historicamente na área das ciências humanas e estabelecemos 

algumas aproximações da área com a temática da violência observada nas escolas – 

seja ela manifestada através de seus currículos, nas interações sociais ou como 

conteúdo oculto, por meio de violência simbólica. No terceiro capítulo, apresentamos 

a metodologia de pesquisa utilizada no desenvolvimento do estudo; os procedimentos, 

o cenário de pesquisa, os sujeitos e instrumentos. 

O resultado da análise dos documentos e do exercício de categorização, ou 

organização, dos elementos que emergiram a partir do objeto de estudo foram 

apresentados no quarto capítulo, em que discutimos os resultados a partir dos 

elementos constituídos e constituintes do PEA no currículo das escolas investigadas, 

conjugando a teoria, análise de fontes primárias de informações, os documentos 

escolares e as informações captadas nas entrevistas. Por último apresentamos as 

considerações finais da pesquisa, apontando os desdobramentos do PEA enquanto 

política de Estado, que impactou diretamente na organização da sociedade e na 

qualidade de vida dos cidadãos, no intento de assegurar os direitos previstos na 

Constituição Federal (CF), como uma das possíveis respostas governamentais para 

o problema da violência enfrentado pelas escolas de diferentes e vulneráveis regiões 

metropolitanas do país.  

Com o levantamento das ações e respectivas avaliações, dos sujeitos que 

atuaram diretamente no PEA de Santo André, pretendemos anunciar possibilidades 

de trabalho coletivo para o enfrentamento da violência manifestada nas escolas, por 

meio de práticas socioeducativas de cultura, lazer, esporte, inserção no mundo do 

trabalho e recreativas que diferentes comunidades trilharam ao longo de quase uma 

década de história, em busca da construção de uma cultura de paz. 
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1. CAPÍTULO I - VIOLÊNCIA ESCOLAR: POLÍTICAS PÚBLICAS E A 
ARTICULAÇÃO COM O CURRÍCULO 

 

Para pensarmos em medidas educacionais que objetivem lidar diretamente 

com a temática da violência – na perspectiva da busca de alternativas para seu 

enfrentamento – faz-se necessário olhar para as ações em curso, sejam elas em 

âmbitos local, regional, ou de abrangências nacional e internacional. Ao recorrer ao 

termo “políticas públicas”, não se pode perder o horizonte de que se trata de uma 

arena em que os diversos interesses individuais, coletivos e governamentais travam 

uma disputa. 

Encontramos em Souza (2003, p.13) reflexões que nos auxiliam na elucidação 

dos termos e de seus conceitos. A partir de teses que embasaram suas reflexões, a 

autora traz a concepção de que “o processo de formulação de política pública é aquele 

através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que 

produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real”. 

É inquestionável a relevância de documentos e tratados internacionais, a 

começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no que diz 

respeito à normalização, ao reconhecimento legal de um sistema de valores firmados 

por todos os países signatários, e à adoção de princípios basilares na organização da 

vida social para que a humanidade possa viver com dignidade em qualquer lugar do 

planeta. 

Na DUDH, conforme prevê o Art. 3o, “todo ser humano tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 1948). Partindo dessa diretriz, é possível 

afirmar que o direito à vida sobressai perante os demais. Nesse aspecto, qualquer 

ação que inviabilize o alcance dessa diretriz é, em última instância, uma transgressão 

grave a esse direito fundamental.  

A violência situa-se nesse lugar de violação, de desrespeito ao que foi 

postulado pela Assembleia Geral das Nações Unidas ao proclamar a DUDH em 1948, 

num mundo pós-guerra, cujo sentido da humanidade precisava ser reafirmado para 

reconstruir outros sentidos de igual importância, dentre eles a segurança e a paz 
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mundial, como bem anunciado no preâmbulo do documento ao considerar que “o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 

seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo” (ONU, 1948). 

Buscando os nexos da relação entre violência e currículo, recorremos à 

necessária oposição entre a paz e a violência; entre manutenção e a devastação de 

valores republicanos; entre a civilidade e a barbárie. Para além da constatação de 

antagonismos, é essencial essa incursão pela DUDH, que é um tratado de paz para 

que os povos convivam em harmonia e edifiquem sociedades justas, com a 

prerrogativa de formulação de respostas que possam ser traduzidas em programas 

sociais mais humanizados e democráticos.  

No Caderno de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2013), constam as 

diretrizes nacionais, fundamentadas nos princípios que pautam a DUDH, objetivando 

informar e orientar a comunidade escolar, em todos os níveis de ensino, para a 

promoção da Educação em Direitos Humanos, atendendo aos preceitos do Programa 

Mundial de Direitos Humanos. É fundamental a elaboração de mecanismos legais 

para assegurar o compromisso do Estado com a elaboração de políticas públicas que 

ofereçam respostas para os problemas sociais latentes: 

Porém, a adoção de leis ou a adesão a tratados não serão suficientes se não 
houver compromisso individual e coletivo de mudar os interesses 
antropocêntricos, tornando-os mais universais, com maior empatia por todas 
as formas de vida e, em relação aos homens, tornar a sociedade mais 
igualitária. (BRASIL, 2013, p. 22). 

Nessa perspectiva, Silveira (2013) destaca que na Constituição Federal de 

1988 e nos estatutos desenvolvidos a partir dela, o respeito a esse sistema de valores 

são afirmados e a operacionalização desses princípios pode ser encontrada no Plano 

Nacional de Direitos Humanos, pois: 

[...] Os direitos fundamentais, antes considerados suficientes para a garantia 
do exercício da cidadania, foram acrescidos de vários outros direitos, com 
vistas a atender novas demandas político-econômicas e socioculturais, além 
das necessidades de camadas da população excluídas historicamente do 
exercício da cidadania plena, tais como: mulheres, crianças, idosos, 
portadores de necessidades especiais. (SILVEIRA, 2013, p. 474). 
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Partilhamos da concepção, defendida por Silveira (2013), de que a DUDH 

representa um marco histórico para o processo civilizatório e, dadas as 

transformações políticas, sociais, econômicas e culturais na contemporaneidade, 

essas novas leituras e tratados devem ser formulados e transformados em ações no 

intuito de incorporar e legitimar suas diretrizes. Estados democráticos comprometidos 

com a igualdade de direitos e equidade de oportunidades extensiva a todos os 

cidadãos necessitam dar o passo seguinte: além de reconhecer esses princípios, 

traduzi-los em direitos fundamentais. 

Ainda no Caderno de Educação em Direitos Humanos, o Ministério da 

Educação (MEC), a Secretaria de Direitos Humanos e a Organização dos Estados 

Ibero-americanos, apontam a necessidade da coexistência de normas jurídicas e a 

concretização de políticas públicas com vistas à garantia de direitos: 

A efetivação dos Direitos Humanos passa, necessariamente, pela prática 
cotidiana em que a educação é um fato social essencial. A Constituição 
Federal de 1988 dá sentido diferente em relação à participação e ao controle 
social, uma vez que contempla, no plano jurídico, direitos que garantam aos 
cidadãos uma vida mais digna, baseada em princípios de igualdade de justiça 
social e de equidade. (BRASIL, 2013, p.22). 

O combate à desigualdade e iniquidade é ponto de partida para que uma 

sociedade se desenvolva de forma justa e solidária. A igualdade de condições para 

que todos possam viver com dignidade exige adaptações e correções de percurso 

para garantir as mesmas oportunidades de acesso aos bens produzidos pela 

humanidade, com certa paridade, apesar das desigualdades sociais. Nesse aspecto 

é que as políticas públicas se avultam, em Estados que prezam pela igualdade de 

direitos e oferecem esse contrapeso para que, mesmo partindo de realidades sociais, 

econômicas e culturais distintas, todos os cidadãos possam igualmente gozar da 

plenitude de seus direitos na busca do ideal de liberdade, paz e felicidade. 

Na prática, o enfoque dos direitos humanos nas políticas e estratégias de 
desenvolvimento implica a garantia de que o Estado adote políticas sociais e 
destine recursos que garantam a realização dos direitos humanos. Os 
critérios básicos dessa estratégia são: os mecanismos de responsabilidade; 
a igualdade e a não discriminação; a participação e a outorga do poder aos 
setores marginalizados e excluídos. (BRASIL, 2013, p. 20). 

Esse consentimento de poder é observado nas políticas públicas que viabilizam 

a apropriação do espaço público pela comunidade escolar, com programas 
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elaborados e financiados pelo Estado que garantam o acesso ao espaço público; a 

inclusão de todos os cidadãos; a valorização das potencialidades dentro da própria 

comunidade; a geração de oportunidades de emprego e renda; a possibilidade de 

criação artística e expressão cultural: 

Diante dessa realidade, o direito de conquistar direitos é legítimo e só poderá 
ser realizado na medida em que as pessoas conheçam seus direitos e saibam 
exigir do Estado. Um vínculo jurídico é necessário para que tais direitos 
possam ser exigidos judicialmente. Para que possam ser efetivados, 
entretanto, é necessário algo mais: é necessário garantir o acesso ao espaço 
público. (BRASIL, 2013, p. 22). 

Para além do acesso, é necessário que o uso desse espaço seja planejado, de 

forma democrática, praticando a escuta de todos os sujeitos, atentando-se para as 

reais necessidades formativas, educativas, esportivas e recreativas da comunidade. 

O espaço público está a serviço da população e o planejamento estratégico, aliado a 

mecanismos de diálogo com a população local, é a espinha dorsal para o êxito de 

qualquer atividade que se pretenda desenvolver na perspectiva da educação para o 

exercício da cidadania. 

Nessa seção, analisaremos algumas políticas públicas educacionais 

elaboradas com foco na redução das violências observadas nas escolas – colocamos 

o termo violências porque partimos do entendimento defendido pelo sociólogo francês 

Bernard Charlot1 de que a violência tem origens diversas: sejam elas geradas a partir 

da interação entre os sujeitos, ou originadas em ambientes alheios à escola, mas 

eclodidas dentro do espaço escolar, ou, ainda, a violência institucional – que nascem 

da própria natureza da instituição em relação aos sujeitos, nas suas interações.  

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

A Ciência não é movida pelas certezas, mas pelas probabilidades que supõem 

certezas, por meio de um conjunto de hipóteses que se pretendem válidas. Seu 

discurso tem que ser capaz de ser convertido em políticas públicas; no necessário 

exercício de produção de um conhecimento que seja útil; num esforço para que tal 

 
1 O conceito aqui defendido é discutido por: CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como sociólogos 

franceses abordam essa questão. Sociologias, ano 4, n. 8, p. 432-443, Porto Alegre, jul./dez. 2002. 
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conhecimento seja empoderado e convertido em práticas sociais em prol da 

população e, portanto, solidificado em direitos sociais. 

Partindo da premissa de que o motor da Ciência é a busca pelo conhecimento, 

esse movimento se dá pela percepção de uma necessidade para a realização da vida 

adequada e equilibrada de todos os seres nesse mundo; é a consciência de que há 

elementos que sustentam a nossa vida para que ela seja boa de ser vivida e a 

incansável busca por melhores condições para vivê-la:  

Um direito é algo que é inerente à pessoa e que lhe permite viver com 
dignidade. Uma necessidade é uma aspiração que pode ou não ser 
reconhecida pelo Estado, por legítima que seja. Um direito pode ser 
reclamado perante a lei, pois há uma obrigação do Estado de provê-lo. Uma 
necessidade não tem respaldo jurídico, portanto não existem mecanismos 
legais que garantam a sua satisfação. Os direitos estão associados ao “ser”, 
enquanto as necessidades estão associadas ao “ter”. (BRASIL, 2013, p. 20). 

O problema social caracteriza-se na falta, na ausência de um direito. Quando a 

necessidade de um coletivo se converte em um impeditivo de seguir a vida com 

dignidade, há uma lacuna social que precisa ser compreendida, encaminhada com 

seriedade e compromisso social, por meio de medidas que auxiliem na transformação 

das condições de vida da comunidade. A presença do Estado é essencial para que 

essa falta se converta em um direito e as pessoas passem a ser reconhecidas como 

sujeitos de direitos. Daí a necessidade de políticas públicas que assegurem os direitos 

sociais contidos na Constituição Cidadã de 1988, que determina: 

Artigo 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 2018). 

A violência, para além do descumprimento da prerrogativa legal, apresenta-se 

como um problema, com ramificações que atingem o cerne desses direitos. 

Programas oficiais surgem como resposta a problemas que impossibilitam os direitos 

sociais garantidos no Capítulo II da Carta Magna do nosso Estado em que, embora o 

direito à educação, ao trabalho, lazer, à segurança, saúde e proteção à infância 

encontram-se assegurados, efetivamente estão em estado de debilidade.  

O financiamento de programas governamentais elaborados nessas áreas é vital 

para a prática desses direitos; retrocessos são observados quando medidas 
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governamentais realizam contingenciamento de verbas para viabilizar a sua execução 

e a destinação desses recursos públicos ocorre atendendo prioritariamente à 

demanda do mercado financeiro. Esses desvios de prioridades de investimento 

estatal, em especial aqueles destinados à Educação, contrariam a premissa de que: 

Um direito de todas as pessoas que torna possível o desenvolvimento de seu 
potencial, a Educação é a principal esperança para alterar o curso da 
humanidade. Às transformações necessárias têm que atrelar o 
reconhecimento do Estado de que os excluídos são titulares de direitos. A 
adoção dessa condição certamente mudará a lógica dos processos de 
elaboração das políticas públicas. (BRASIL, 2013, p. 22). 

Corroboramos com a assertiva freireana de que “a luta política para mudar a 

sociedade não acontece só dentro da escola, apesar de a escola ser parte da luta pela 

mudança” (FREIRE; SHOR, 1987, p. 47) e, assim, o estímulo para que as pessoas se 

organizem e mobilizem é fundamental para essa tomada de consciência e o 

empoderamento.  

No estudo sobre as ações desenvolvidas na educação, com vistas ao 

enfrentamento da violência em meio escolar, nos deparamos com algumas políticas 

de Estado ainda em curso e outras já substituídas. Embora não seja nosso objetivo 

nos debruçarmos sobre cada uma delas, apresentamos brevemente um panorama os 

programas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Programas de combate à violência 

PROGRAMA ÓRGÃO RESPONSÁVEL  ORIGEM  

Programa Abrindo Espaços: Educação 
e Cultura para a Paz 

Unesco Lançado no Brasil, no ano 2000, durante as 
comemorações do Ano Internacional da 
Cultura de Paz 

Escola que Protege MEC - Secad Programa lançado em 2004; projeto-piloto 
descrito no Relatório de Gestão da Secad 
-2004 

Programa Escola da Família Estado de São Paulo Criado pelo Decreto no 48.781, de 7 de 
julho de 2004 

Programa Escola Aberta MEC com cooperação técnica da 
Unesco 

Resolução/CD/FNDE/ no 052, de 25 de 
outubro de 2004 

Programa Mais Educação e Relação 
Escola-Comunidade 

MEC – SEB 
Diretoria de Currículos e Educação 
Integral 

Regulamentado no Manual Operacional de 
Educação Integral de 2013 

Sistema de Proteção Escolar Sistema de Educação Estadual de 
São Paulo 

Resolução SE no 19, de 12 de fevereiro de 
2010, institui a criação do cargo e 
atribuições do Professor Mediador Escolar 
e Comunitário (PMEC)  

Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd) 

Programa institucional em todas as 
Polícias Militares em parceria com 
os sistemas de ensino 

Desde 2002, em vigência em todos os 
estados brasileiros. Está regulamentado 
no Conselho Nacional de Comandantes 
Gerais da Polícia Militar e dos Corpos de 
Bombeiros Militares 

Pacto Universitário pela Promoção do 
Respeito à Diversidade, da Cultura, da 
Paz e dos Direitos Humanos 

Parceria entre o MEC e o Ministério 
da Justiça e Cidadania 

Institui o pacto, mediante Acordo de 
Cooperação com as IES, em conformidade 
com o Art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para este estudo, realizamos um corte cronológico dos programas que 

mantiveram relação histórica com o PEA: o programa Abrindo Espaços: Educação e 

Cultura para a Paz, em 2000, que, como precursor, serviu de base para a criação do 

PEA e o programa Mais Educação e Relação Escola-Comunidade, em 2013, uma 

ação apresentada nos mesmos moldes do PEA. 

Iniciaremos nossas análises a partir dos preceitos do programa Abrindo 

Espaços: Educação e Cultura para a Paz desenvolvido no país no período de 2000 a 

2004, pela Unesco, quando se tornou política de Estado no primeiro mandato do 

Governo Lula, com o PEA. Dentre os objetivos e pilares estruturantes do programa, 

apontamos as aspirações que motivaram a sua criação:  

A paz é um dos valores de maior importância para a vida social e a 
escolarização. Portanto, o Programa Abrindo Espaços e suas múltiplas 
formas são norteados pelos direitos humanos. Estes devem ser 
concretizados pelas sociedades como essenciais, contando com todo o 
empenho, todos os esforços e todos os meios. Não assegurar tais direitos 
representa uma forma de atentar contra a dignidade da pessoa, a justiça e a 
liberdade. Fundamentado em tais valores, os países e sociedades não podem 
medir esforços para assegurá-los com igualdade às suas populações. 
(GOMES, 2008, p. 219). 
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Dentre as justificativas para a criação do programa Abrindo Espaços, 

encontramos o motivo pelo qual as escolas públicas – público-alvo desse programa – 

abririam aos fins de semana. A Unesco, no Brasil, justifica que, com base em 

pesquisas aplicadas sobre a juventude brasileira, constatou-se que essa faixa etária 

constituía “o grupo que mais se envolvia em situações de violência, tanto na condição 

de agentes quanto de vítimas” (GOMES, 2008, p.15). Essas pesquisas revelaram 

ainda que a maior incidência desses atos violentos acontecia justamente em fins de 

semana, nas periferias das cidades e que um número considerável de escolas 

localizadas nessas regiões estava envolvido em situações de extrema violência. 

Nas publicações oficiais do programa, é possível constatar que a adesão à 

iniciativa ultrapassou a relação com o Poder Executivo nos três níveis de governo – 

federal, estadual e municipal – e alcançou ampla repercussão como estratégia efetiva 

para políticas públicas de redução da violência e exclusão social, inclusive no poder 

legislativo, aliando diversos segmentos da sociedade - a sociedade civil, o setor 

privado - e os organismos internacionais, de forma plural e democrática (GOMES, 

2008). 

Para compreender a origem do programa, precisamos olhar para o Relatório 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, presidida por Jacques 

Delors, Educação: Um Tesouro a Descobrir, elaborado a pedido da Unesco em 1996. 

No documento, estão elencados os quatro pilares do conhecimento em que a 

educação deve ser organizada, a saber: aprender a conhecer; aprender a fazer; 

aprender a viver juntos; e aprender a ser. 

Com base nesses saberes, a Unesco inicia, no Brasil, o programa Abrindo 

Espaços: Educação e Cultura para a Paz, sob a premissa de oferecer outras 

possibilidades para os jovens brasileiros, moradores de zonas pobres e periféricas 

nas grandes cidades do país.  

Entre 2000 e 2006, em parceria com secretarias municipais e estaduais de 
educação, o Programa Abrindo Espaços abriu 10 mil escolas e atendeu cerca 
de 10 milhões de pessoas nos cinco primeiros estados em que foi implantado 
– Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. Cabe 
destacar que em São Paulo o programa foi implantado em praticamente toda 
a rede estadual, atingindo 5.306 escolas de um total de 6 mil. Com o nome 
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de Escola da Família, contou com 30 mil voluntários e 35 mil universitários 
atuando diretamente nas escolas. (GOMES, 2008, p.13). 

O programa Abrindo Espaços também amparou a política estadual paulista de 

abertura das escolas da rede de ensino em fins de semana para a prática de 

atividades artísticas, esportivas, recreativas, formativas e informativas, com a 

finalidade de estimular a participação das comunidades escolar e local e fortalecer os 

vínculos da escola com os moradores do entorno, como determina o Decreto no  

48.781/2004, em seu Art. 1o:  

Fica instituído o Programa Escola da Família - desenvolvimento de uma 
cultura de paz no Estado de São Paulo, com o objetivo de desenvolver e 
implementar ações de natureza preventiva destinadas a reduzir a 
vulnerabilidade infantil e juvenil, por meio da integração de crianças e 
adolescentes, a fim de colaborar para a construção de atitudes e 
comportamentos compatíveis com uma trajetória saudável de vida. 
(ASSEMBLEIA, 2004). 

O programa Escola da Família foi implantado, no Estado de São Paulo, em 

parceria com a Unesco, com a prerrogativa de estabelecer parcerias e convênios com 

diversos segmentos sociais, dentre eles, as instituições de ensino superior, ao 

possibilitar a adesão de estudantes universitários mediante a concessão de bolsa de 

estudos, com regras de acesso e financiamento estabelecidas pela Secretaria da 

Educação da rede estadual, conforme previsto na legislação. (ASSEMBLEIA, 2004). 

Quanto aos resultados do programa Abrindo Espaços, nos documentos 

publicados pela ONU, há dados de pesquisas aplicadas aos usuários que, segundo a 

Unesco, possibilitam afirmar que: 

O programa oferece a sua contribuição expressiva para melhorar a escola e 
a vida dos seus atores. No entanto outra linha de pesquisa com a qual ele se 
relaciona é a da nova modernidade, onde medram os conceitos de 
subjetivação e de protagonismo. Explicitamente ou não, o programa, pelos 
seus frutos, deixa claro que soube encontrar e usar duas chaves capazes de 
acionar as fechaduras do conservantismo educacional e das defasagens 
entre escola, vida e sociedade. (GOMES, 2008, p. 61). 

Assim, o programa, iniciado, pioneiramente, em Pernambuco e Rio de Janeiro, 

foi progressivamente ampliando a sua área de abrangência em todo o país. A essa 

altura, o programa adquiriu dimensões de política pública, sendo firmada e legalizada 

pelo governo brasileiro: 
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O Programa Escola Aberta tem por base a experiência, avaliada como bem 
sucedida, da Unesco com o “Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura 
para a Paz” iniciada em 2000 nos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco, 
e posteriormente implementada em outras regiões do país. O acordo de 
cooperação do governo brasileiro com a agência internacional para a 
realização do Programa Escola Aberta foi firmado em outubro de 2004. 
(BRASIL, 2010).  

O PEA, como apontado mais adiante, foi criado a partir de um acordo de 

cooperação técnica entre Unesco e MEC e planejado estrategicamente para atender 

a comunidades localizadas em periferias das grandes cidades, situadas em áreas de 

risco e de vulnerabilidade social, seguindo os mesmos moldes do programa Abrindo 

Espaços. 

Já o Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial no 17, de 

24 de abril de 2007, e implantado em 2010, em âmbito nacional, surge com a 

prerrogativa de integrar as ações e os programas governamentais em prol da 

educação integral, conforme descrito em seu Art. 1o: 

O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 
aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 
adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de 
educação básica em tempo integral. (BRASIL, 2010). 

No ano anterior, em 2009, o MEC havia lançado a série Mais Educação – Rede 

de Saberes Mais Educação: Pressupostos para Projetos de Educação Integral. Nesse 

material, de natureza formativa, o programa é apresentado numa perspectiva de 

articulação com as demais políticas públicas voltado à educação integral do cidadão: 

As experiências recentes indicam o papel central que a escola deve ter no 
projeto de educação integral, mas também apontam a necessidade de 
articular outras políticas públicas que contribuam para a diversidade de 
vivências que tornam a educação integral uma experiência inovadora e 
sustentável ao longo do tempo. Com essas premissas, foi instituído o 
Programa Mais Educação no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE. (REDE, 2009, p. 9). 

O programa Mais Educação propõe que “para transformar a escola num espaço 

onde a cultura local possa dialogar com os currículos escolares, é importante 

reconhecer que as experiências educacionais se desenvolvem dentro e fora das 

escolas” (REDE, 2009, p. 13) reforçando o objetivo de ampliar os tempos e espaços 

de formação dos estudantes, contando com a participação da equipe escolar e da 

comunidade, por meio do compartilhamento de seus saberes. 
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Dentre seus princípios, detalhados no Art. 2o, a política de afirmação dos 

direitos humanos e a conexão com o currículo escolar são apontadas no inciso VI: 

a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na 
promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, 
de gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por 
meio da inserção da temática dos direitos humanos na formação de 
professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos. 
(BRASIL, 2010). 

E mais adiante, no Art. 3o, indica como objetivos do programa Mais Educação 

“promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais” e, conforme 

apresenta no inciso V: 

Convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 
educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra 
crianças e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o 
desenvolvimento do projeto político-pedagógico de educação integral. 
(BRASIL, 2010). 

Com base nos documentos preliminares, podemos afirmar que houve a 

preocupação em promover a integração das políticas públicas, desenvolvidas por 

diferentes áreas governamentais, traduzida em uma das propostas, no intento da 

concretização do projeto de educação integral no país. É importante destacar que as 

políticas públicas de enfrentamento da violência em ambiente escolar são 

mencionadas como um dos objetivos desse programa. Consideramos importante 

fazer essa marcação, visto que, com o passar do tempo, esse objetivo foi 

distanciando-se da proposta central de expansão da educação em período integral.  

O governo federal publicou novos decretos regulamentando como se daria essa 

política de implantação do ensino integral e essa integração com outras políticas de 

Estado presentes em muitas escolas. Dentre elas, em 2012, é publicada uma 

resolução que destina recursos financeiros para as escolas públicas de todos os entes 

federativos, que realizassem atividades em fins de semana, por meio do PEA, para 

que fizessem a adesão ao projeto de educação integral, determinando, no § 1o, que 

“as unidades escolares para participarem do Programa Escola Aberta terão 

obrigatoriamente que aderir ao Programa Mais Educação, visando a articulação de 

ações em prol da Educação Integral.” (MEC, Resolução, 2012) 
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No ano seguinte, em 2013, observa-se uma alteração de texto na resolução 

publicada que, igualmente, destina recursos financeiros para as escolas públicas, mas 

afirma que a finalidade é “assegurar que essas realizem atividades de educação 

integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais 

Educação” (MEC, 2012). A partir desse momento histórico, o PEA serve de piloto para 

o surgimento da proposta Relação Escola-Comunidade, que funciona nos mesmos 

moldes do PEA (MEC, 2013). Encontramos no Artigo 3o, § 9o, as normas para o 

acesso à linha de financiamento do programa, agora sob nova nomenclatura: 

As atividades previstas no caput do art. 1º, referentes ao funcionamento das 
escolas nos finais de semana, integrarão a ação Relação Escola-
Comunidade e deverão estar associadas às áreas temáticas de Cultura e 
Arte; Esporte, Lazer e Recreação; Qualificação para o Trabalho/Geração de 
Renda; e Formação Educativa Complementar, sendo obrigatória a oferta de, 
pelo menos, uma atividade de cada uma dessas áreas. (MEC, 2013). 

Os recursos repassados para as escolas, semestralmente, destinavam-se 

prioritariamente para:  

I – na aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimento 
das oficinas e atividades da ação específica Relação Escola-Comunidade; 

II – no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pela organização, execução e coordenação das 
atividades desenvolvidas no programa, limitado ao valor diário de R$ 40,00 
(quarenta reais); e 

III – no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários responsáveis pelo acompanhamento das atividades do programa, 
no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, por escola acompanhada, 
podendo atender, no máximo, 5 (cinco) escolas. (MEC, 2013). 

Nesse mesmo ano, o MEC publica o Manual Operacional de Educação Integral, 

indicando que a ação Relação Escola-Comunidade mantinha propostas nos mesmos 

moldes do PEA, que teve a experiência avaliada pela Unesco e MEC como exitoso, 

na modalidade de ensino complementar e não formal desenvolvido nas escolas 

públicas, porém, de caráter optativo: 

As escolas públicas que integram o Programa Mais Educação podem optar 
pela ação Relação Escola-Comunidade, que apoia a abertura das escolas 
aos finais de semana para realização de ações de educação não-formal, no 
âmbito do lazer, das artes, da cultura, do esporte, do ensino complementar e 
da formação inicial para o trabalho e para a geração de renda. (MEC, 2013, 
p. 32). 
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Desta forma, reafirmando os objetivos do PEA, essa ação também visava a 

promover espaços para o exercício da cidadania; para o desenvolvimento de 

atividades de formação para o trabalho; e geração de renda na comunidade; para a 

organização comunitária; para fortalecer os vínculos entre comunidade e escola com 

o reconhecimento, convívio pacífico e respeito aos diferentes saberes produzidos em 

âmbito local, promovendo o voluntariado. Dentre as estratégias, o documento orienta 

a ocupação criativa e produtiva do espaço escolar, nos momentos de ociosidade, em 

fins de semana, feriados e períodos de férias. 

As atividades desenvolvidas nessas escolas nos fins de semana, assim como 

no PEA, seriam realizadas por pessoas e/ou Organizações Não Governamentais 

(ONGs) de forma voluntária, em resposta à demanda da comunidade, por meio do 

oferecimento de oficinas, palestras e cursos gratuitos para a população, mas sempre 

orientadas pela Secretaria de Educação: 

A partir de estudo sobre a utilização do recurso, recomenda-se que as 
escolas ofertem, no mínimo, 6 (seis) atividades por final de semana, valendo 
lembrar a obrigatoriedade de oferta de pelo menos 1 (uma) atividade em cada 
área temática (Cultura e Arte; Esporte, Lazer e Recreação; Qualificação para 
o Trabalho/Geração de Renda; Formação Educativa Complementar), 
conforme orientações para preenchimento do Plano de Atendimento da 
Escola. (MEC, 2013). 

Para o desenvolvimento das oficinas e ressarcimento dos voluntários, o MEC 

repassaria para as escolas recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE)/Educação Integral, custeando a abertura das escolas em fins de semana. 

Observa-se, no entanto, num contexto histórico ampliado, que nos remeta aos dias 

atuais, que o objetivo de “ampliar as oportunidades de acesso a espaços de promoção 

da cidadania e contribuir para a redução da violência escolar em unidades localizadas 

em regiões de risco e vulnerabilidade social” (MEC, Resolução 2013), transformou-se 

em coadjuvante das ações, cujo protagonista foi a expansão da educação integral.  
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1.2 PROGRAMA ESCOLA ABERTA: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
TRABALHO PARA A JUVENTUDE E O COMBATE À VIOLÊNCIA. 

Dado o panorama dos programas oficiais destinados ao combate da violência 

nas escolas brasileiras, selecionamos, para este estudo, o PEA, programa oficial do 

MEC instituído pela  Resolução 52, do Conselho Deliberativo do FNDE, publicada em 

25 de outubro de 2004, que considera: 

[...] a importância de se ampliar o escopo das atividades da escola para 
promover a melhoria da qualidade da educação no país; 
[...] a importância de se promover maior diálogo, cooperação e participação 
entre os alunos, pais e equipes de profissionais que atuam nas escolas; 
[...] a necessidade de redução da violência e da vulnerabilidade 
socioeconômica nas comunidades escolares. 

 

Essa Resolução organiza a criação do PEA: Educação, Cultura, Esporte e 

Trabalho para a Juventude e resolve, no seu Art. 1o,  

Apoiar a instituição de espaços alternativos para o desenvolvimento de 
atividades culturais, esportivas, de lazer, nos finais de semana nas escolas 
públicas da educação básica por intermédio do Programa Escola Aberta. 
(MEC, 2004). 

Nessa normativa, são conferidas as responsabilidades e atribuições dos órgãos 

responsáveis pela execução do PEA, dos quais são definidos, prioritariamente: 

• FNDE: Responsável em firmar o acordo com as Secretarias de Educação e 

estabelecer o vínculo técnico, operacional e financeiro com as entidades que 

aderirem ao PEA; 

• SEB/MEC: Estabelecer o vínculo técnico-operacional; avaliar e propor a 

ampliação do programa; 

• Secad/MEC: Além de compartilhar das atribuições conferidas à SEB, cabe ao 

órgão avaliar os impactos das temáticas trabalhadas pelo PEA nas escolas e 

articular programas de extensão universitária nas escolas participantes; 

• Unesco: Realizar as gestões técnica, administrativa e financeira do PEA, além 

de disponibilizar a capacitação das pessoas que atuam no programa; 

• Seduc e Secretarias ou Órgãos Municipais de Educação: Selecionar as escolas 

beneficiárias; fazer o acompanhamento do programa e aplicação dos recursos 

financeiros. 
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 A Resolução 52/2004 define ainda que o PEA será financiado com verbas 

provenientes de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União. 

Com o intuito de melhor esclarecer a proposta pedagógica do PEA, o MEC 

lançou, em 2007, o material Programa Escola Aberta, estabelecendo como eixo 

estruturante da proposta os pilares da Educação, Cidadania e  Inclusão Social. 

O MEC (2007, p. 14) aponta que o programa tem como objetivo geral “contribuir 

para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma 

cultura de paz”. Enquanto descreve como objetivos específicos: “Promover e ampliar 

a integração entre escola e comunidade; ampliar as oportunidades de acesso a 

espaços de promoção da cidadania e contribuir para a redução das violências na 

comunidade escolar”.  

E esclarece, ainda, o uso do plural, para a palavra “violência”, ressaltando que 

o programa não presume obter a redução dos índices de violência urbana, em seu 

sentido mais amplo, mas refere-se especificamente em obter:  

[...] Resultados no que se refere a algumas violências ocorridas no ambiente 
em que as atividades são desenvolvidas: depredação da escola, furto, 
violência física e verbal, além de outras. O programa pode contribuir para a 
ressignificação da escola pela comunidade e para a construção do 
pertencimento por alguns alunos, mais especificamente, para grupos de 
alunos diretamente ligados a fenômenos de violência escolar como reação 
ao fracasso na aprendizagem e à violência simbólica exercida pela escola. 
(MEC, 2007, p.15-16).  

Também dá contornos para o sentido de “qualidade de educação”, entendida 

de forma mais ampla, no PEA, no prisma da “formação para a cidadania, encontrando 

respaldo na literatura científica e legislação”, assim como o uso da expressão 

“cidadania”, compreendida como objetivo central da educação e a “escola pode tornar-

se, assim, espaço para o desenvolvimento de ações sociais comunitárias, de 

realização de atividades que valorizem a cultura local e atendam às necessidades da 

comunidade” (MEC, 2007, p.15) e, ainda, que o programa tem a pretensão de se 

transformar em política pública, por meio da promoção da cidadania (MEC, 2007). 

Para tanto, ficará a cargo da escola beneficiada planejar e executar oficinas 

estruturadas, a partir de duas linhas centrais, compreendidas como oportunidades 

para educar, promover a reflexão dos envolvidos a partir de valores importantes para 
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a convivência e para a compreensão da diversidade: a) oficinas planejadas a partir de 

pesquisas disparadas na comunidade local, identificando os interesses e as 

necessidades desses moradores; b) oficinas fomentadas pelo MEC. Ainda no campo 

das intencionalidades educativas, o programa: 

[...] Busca contribuir para a construção da cidadania consciente, responsável e participante, 
favorecendo a inclusão sociocultural (particularmente do jovem estudante da educação básica das 
escolas públicas), a diminuição da violência e da vulnerabilidade socioeconômica e, por extensão, a 
promoção da paz e da melhoria da qualidade de vida da população. Pretende, ainda, transformar a 
escola em um ambiente mais atuante e presente na vida dos jovens e suas comunidades, promovendo 
maior diálogo, cooperação e participação entre os alunos, pais e equipes de profissionais que atuam 
nas escolas, além de contribuir para a complementação de renda das famílias. (MEC, 2007, p.17). 

Na Resolução no 52 (MEC, 2004), que dispõe sobre a criação do PEA, e no 

material didático que esclarece a proposta pedagógica do programa (MEC, 2007), não 

encontramos a indicação de ações estratégicas objetivando a prevenção da violência 

em meio escolar, do ponto de vista operacional. Entretanto, recorrendo às avalições 

do programa Abrindo Espaços, precursor do PEA, ao tratar dos financiamentos e 

custos, o próprio programa fica subtendido como instrumento de prevenção da 

violência, ao apontar que os custos para o Estado “são muito baixos para programas 

preventivos como este” (GOMES, 2008, p. 47). Mais adiante, no documento, conclui-

se: 

Em outras palavras, atender aos problemas é mais caro do que preveni-los, 
embora o imediatismo leve a considerar inoportunas e descartáveis 
evidências científicas como esta. Provavelmente em função de lentes 
ideológicas, a prevenção e a educação podem ser adiadas. Embora não 
caiba aqui uma visão ingênua e otimista do poder transformador da 
educação, os números confirmam o que também ocorre em outros setores 
das políticas sociais, como saúde: aplicar em prevenção poupa custos muito 
maiores no futuro. (GOMES, 2008, p. 48). 

Na análise da justificativa do PEA (MEC, 2007, p. 24-31), encontramos a seleção de 

eixos estruturantes. São eles: 

 

a) Educação: Corroborando com o Art. 1o da LDB, o programa parte do 

princípio de que educar é uma ação muito mais abrangente do que 

ensinar, por envolver a reflexão sobre os valores implícitos nos 

conhecimentos e nas atitudes dos sujeitos; por constar nas expressões 

culturais e sociais e, dessa forma, convida a comunidade para a 



38 

 

participação na vida cotidiana da escola, para além das atividades em 

fins de semana. 

 

b) Cidadania: O programa tem como elemento norteador a promoção da 

cidadania, justamente por entender que a sociedade estruturada em 

classes sociais é produtora de desigualdade e, ao mesmo tempo, é fonte 

de origem da violência e exclusão, em decorrência da má distribuição 

de renda e marginalização da classe popular.  

 

c) Inclusão Social: Conceito relacionado ao acesso ao maior número de 

benefícios, informações, serviços e oportunidades que a sociedade 

oferecer aos sujeitos, a partir do princípio do respeito à diversidade. 

Os princípios a serem observados no planejamento das oficinas e nas 

abordagens dos seus conteúdos, a partir da proposta da transversalidade, 

estabelecem relação com as questões da vida real e os conhecimentos tratados nas 

oficinas. São eles: 

a) Solidariedade (ética da cooperação): Enfatiza o caráter comunitário e 

coletivo do processo educacional proposto pelo programa; compreende 

a abertura das escolas como um espaço democrático, um convite ao 

exercício da cidadania e para o acolhimento das diferenças, numa 

atmosfera de respeito, cooperação e diálogo; 

 

b) Respeito à diversidade (cultural, étnica, linguística, religiosa, de 

orientação sexual, de classe social): Encara o espaço escolar como local 

de possibilidade de convergência das diferenças, cujo diálogo, tolerância 

e respeito às identidades individuais sejam refletidas em atitudes 

inclusivas durante as atividades do programa; 

 

c) O trabalho como meio de transformação do homem e da sociedade: 

Pretende alcançar a melhora da autoestima dos moradores da 

comunidade sem atividade profissional, pela oferta de serviços e a 
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redução do tempo livre empregado de forma negativa contra o 

patrimônio escolar e o bem-estar comum; 

 

d) Autonomia: Que o indivíduo seja capaz de reinterpretar e recriar sua 

cultura, estabelecendo comparação entre ela e as demais culturas 

existentes, reconhecendo-se como ser social com uma trajetória 

particular que o habilita a pensar e agir no mundo; 

 

e) O lazer como direito social e tempo e espaço de organização: O 

programa, de acordo com a Constituição Federal, entende o lazer como 

direito social e forma de promoção social. Tal direito se assegura por 

meio das oficinas, nas variadas áreas, para que os sujeitos repensem as 

atividades culturais da comunidade e a utilização do seu tempo livre, 

com a busca de soluções em âmbito local. 

 

f) Preservação do meio ambiente (patrimônio natural e construído): Com 

base na compreensão de que as áreas urbanas e os seres humanos 

também são integrantes do meio ambiente, o programa concebe a 

questão ambiental na maneira como se constrói a relação entre a 

sociedade e a natureza, incluindo a relação entre homens e mulheres. 

 

No que se refere a esse princípio, o programa alerta para que a comunidade 

repense a relação que estabelece com o meio ambiente; as relações de consumo, 

descarte e reaproveitamento de recursos. Coloca que: 

Uma ação educativa com foco na preservação ambiental é aquela que busca, 
mais que promover o uso racional dos recursos naturais, promover uma 
mudança de valores, uma visão mais solidária de mundo fundada numa forma 
responsável de interagir com todas as formas de vida existente a partir do 
reconhecimento da interdependência que há entre elas. (MEC, 2007, p. 40). 

Esclarece, ainda, que as oficinas de formação inicial para o trabalho podem ser 

convertidas em fóruns para discutir a ação profissional consciente, como forma de 

evitar danos ao patrimônio natural e colaborar para a qualidade de vida das pessoas. 

Quanto ao patrimônio construído (MEC, 2007, p. 41), destaca que a “proposta do 
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programa estabelece uma relação de pertencimento entre escola e comunidade, o 

que estimula uma atitude de cuidado em relação ao patrimônio coletivo que é o espaço 

físico da escola, reduzindo as atitudes de depredação”, minimizando a violência ali 

deflagrada. 

1.3 PROGRAMA ESCOLA ABERTA EM SANTO ANDRÉ: A HISTÓRIA DO 
PROGRAMA NO MUNICÍPIO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

O PEA chega a Santo André no ano de 2007, abrangendo inicialmente dez 

escolas, localizadas em bairros distintos da cidade. Com a apresentação do panorama 

nacional, o PEA surge como uma política pública educacional de combate à violência, 

com vistas à emancipação dos sujeitos, geração de renda nas comunidades nas quais 

as escolas estavam localizadas, com ampliação da convivência dos sujeitos nas 

escolas e do respeito às diferenças individuais e coletivas.  

Destacamos a importância de dedicarmos uma parte desse estudo para 

apresentarmos dados da cidade de Santo André, no intuito de aproximarmos os 

pressupostos e princípios do PEA com o contexto histórico que marca a origem da 

cidade no panorama da própria constituição histórica do país.  

Assim, apresentamos dados geográficos, demográficos e econômicos deste 

município, integrante do ABC paulista, região reconhecida por sua importância 

nacional no contexto da urbanização, industrialização e crescimento econômico e de 

lutas sociais importantes, na conquista de direitos sociais e trabalhistas, 

impulsionados pelo movimento sindical da região que fortemente marcou a história do 

Brasil. 

1.3.1 A Cidade de Santo André 

 

A cidade foi fundada em 8 de abril de 1553, criada pelo governador-geral Tomé 

de Souza, a pedido do português João Ramalho, que mantinha o contato com os 

índios da tribo Guaianazes, exercendo papel de intermediador entre os interesses da 

metrópole portuguesa e os indígenas, pois conseguia se comunicar com outras tribos, 

um elemento facilitador no processo de colonização.  
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No site oficial da Prefeitura de Santo André ([2013]) consta que, com a criação 

da Aldeia de São Paulo de Piratininga (atual capital paulista), em 1554, e as 

dificuldades de subsistência e proteção, a vila de Santo André foi transferida para São 

Paulo de Piratininga, em 1560. A partir de então, Santo André deixou de existir 

enquanto unidade administrativa, passando a ser um bairro de São Paulo. A região 

viveu um período de estagnação, tornando-se local de passagem entre o Porto de 

Santos, a capital e o interior. 

Em 1889, de acordo com a prefeitura ([2017]), foi criado o município de São 

Bernardo, sob a marca da industrialização, utilizando, predominantemente, a mão de 

obra de imigrantes. Esse município abrangia toda a atual região metropolitana do 

Grande ABC.  

Outro fator importante no contexto de modernização da região em meados 
do século XIX foi a instalação da ferrovia nas proximidades do Rio 
Tamanduateí. Esse empreendimento visava a melhoria do transporte de 
produtos agrícolas do interior para o Porto de Santos, em especial o café que 
começava a ser produzido em larga escala na Província de São Paulo. Tal 
situação começou a atrair indústrias que se aproveitavam das facilidades de 
transporte, da disponibilidade de áreas próximas à linha férrea e ao rio, além 
dos incentivos fiscais apresentados pelo município. (IBGE, 2019) 

As indústrias que se instalavam eram ligadas à produção química, têxtil e de 

móveis, atraindo mais trabalhadores e acelerando o processo de urbanização da 

região. Nesse contexto, ressurge o termo Santo André, nomeando o distrito criado na 

primeira década do século 19 e que compreendia as áreas próximas à estação férrea 

da cidade. 

Além disso, foram surgindo pequenos negócios como carpintarias, funilarias, 
sapatarias, barbearias, pequenas pensões e restaurantes, que foram dando 
uma feição mais urbana à região. Nesse contexto ressurge o termo Santo 
André, nomeando o distrito criado em 1910 e que compreendia áreas 
próximas à Estação. (IBGE, 2019) 

A expansão industrial, segundo aponta a prefeitura ([2017]) “remonta ao final 

do século 19 e caracterizou-se por muito tempo por um misto de produção industrial 

e artesanal”. No período denominado de milagre econômico brasileiro, assistiu-se, na 

década de 1970, ao momento de expansão e concentração da indústria na Grande 

São Paulo, mas, na década seguinte, o ritmo de crescimento sofreu um decréscimo, 

resultando na recessão registrada nos anos 80.  
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Nos anos 90, “com os incentivos fiscais voltados para outras áreas do estado 

de São Paulo, além das dificuldades de transporte e o custo de mão de obra toda a 

região do ABC Paulista perdeu várias indústrias” (PREFEITURA, [2017]) e, desde 

então, assistimos à saída maciça de indústrias de grande porte da região. Atualmente, 

tem-se observado um aumento de atividades econômicas em Santo André, no setor 

de serviços e no comércio.   

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), 

é a 25a cidade mais populosa do Brasil, com população estimada em 718.773 

pessoas; o salário médio dos trabalhadores formais é de 3 salários mínimos, e 

correspondem a aproximadamente 33% da população ocupada. A taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 94% e, em 2018, apresentou 80.664 

matrículas no Ensino Fundamental e 27.684 matrículas no Ensino Médio. Quanto à 

economia, apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 

0,815 – em 2014, o Brasil apresentou IDH de 0,755, estagnou no ranking mundial e 

atualmente ocupa a 79a posição no levantamento, que analisou 189 países, segundo 

dados do Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD, 2019). 

Nesse contexto de cidade localizada na região metropolitana do Estado de São 

Paulo, o PEA foi implantado em 2007, em Santo André, permanecendo até 2013, 

quando há desdobramentos das políticas públicas no cenário nacional e o Programa 

Mais Educação é lançado, associado à iniciativa Relação Escola-Comunidade, 

estruturada sobre os pilares do PEA como veremos a seguir. 

1.3.2 O contexto do Programa Escola Aberta em Santo André 

 

O PEA surge na cidade alicerçado em princípios que reforçam o pressuposto 

de que a escola é o lócus privilegiado de produção de conhecimentos e cultura; 

descobertas, trocas de experiências e desenvolvimento humano. Como política 

pública, coloca-se a serviço do direito à educação e da construção de uma vida digna 

para todos os cidadãos; em contraposição à violência, há uma lógica que possibilita a 

compreensão da existência incompatível entre ações ligadas à vida, concorrendo com 

ações que estão relacionadas à cultura do ódio – a violência aqui compreendida como 
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ações que encerram a possibilidade de diálogo, de crescimento mútuo, de convívio 

humano, tida como sinônimo de intolerância, de barbárie, de incompatibilidade com a 

beleza e a criatividade. 

No plano da administração municipal, o PEA foi implantado em Santo André de 

acordo com o arranjo institucional determinado pelo MEC, responsável pelo 

gerenciamento e financiamento do programa (MEC, [2017]). Em âmbito local, o 

programa era administrado pelo diretor da escola, por um coordenador escolar, um 

professor comunitário, e, para a realização das oficinas, contavam com a participação 

de oficineiros, ressarcidos e não ressarcidos, ou seja, uma equipe de voluntários. 

Da organização do pessoal responsável pela gestão do programa nos estados 

e municípios, encontramos cargos e funções organizados de acordo com as 

atribuições de cada sujeito da equipe, que, em comum, apresentavam a 

obrigatoriedade de encaminhar seus relatórios de atividades semanais e/ou mensais 

(.MEC, [2017]), conforme consta no Quadro 2. 

Quadro 2: Cargos e atribuições na gestão do PEA nos estados e municípios 

 
CARGO 

 
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Coordenador  
interlocutor 

- Planejar e executar ações demandadas pela Coordenação 
Nacional do Programa no MEC e ações específicas demandadas 
regionalmente 
- Oferecer suporte e informações às escolas abertas 
- Acompanhar o desenvolvimento das ações do programa 
- Coordenar as ações na Unidade Gestora do Programa, garantindo 
também a integração entre as redes estadual e municipais 
participantes do programa 

Coordenadores temáticos:  
cultural,  
esportivo ou  
pedagógico 

- Promover a articulação entre as escolas 
- Realizar feiras, festivais, campeonatos, gincanas, sobre as várias 
temáticas 
- Auxiliar na execução do programa, em conjunto com os 
supervisores, coordenadores escolares e oficineiros  
- Propor parcerias com instituições governamentais e não 
governamentais 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 2: Cargos e atribuições na gestão do PEA nos estados e municípios (Continuação) 

 
CARGO 

 
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES  

Supervisor -Responsabilizar-se pela interlocução escola e Secretaria de 
Educação 
- Realizar o monitoramento pedagógico do programa, alternando 
dias, turnos e horários desses momentos de observação, análise e 
avaliação 
- Dar suporte pedagógico ao programa na escola 
- Realizar ações de integração entre o programa e a escola 

Diretor escolar - Responsabilizar-se pela assinatura do Termo de Adesão da Escola 
e pela indicação do coordenador escolar  
- Orientar a Unidade Executora acerca dos procedimentos para 
participação no programa 

Coordenador  
escolar 

- Divulgar o programa em sua comunidade 
- Fazer levantamento das demandas da comunidade 
- Procurar talentos em sua comunidade que possam atender às 
demandas levantadas 
- Planejar o cronograma de oficinas e divulgação 
- Orientar os oficineiros em relação ao PEA 
- Responsabilizar-se por abrir as escolas nos fins de semana 
- Zelar pelo patrimônio escolar 
- Coordenar e supervisionar a aquisição, guarda, utilização e   
distribuição de materiais e equipamentos 
- Atuar em parceria com o professor comunitário.  
- Organizar as Oficinas Pedagógicas com os oficineiros 
- Fornecer lista de materiais necessários para suas oficinas. 

Professor  
comunitário 

- Zelar pelo patrimônio escolar 
- Promover a articulação das atividades desenvolvidas nas oficinas 
com as atividades da educação formal por meio das mais diversas 
estratégias 
- Divulgar o programa, mobilizando a participação de alunos, 
familiares e pessoas da escola e da comunidade 
- Efetuar ações que proporcionem a criação de vínculos da escola 
com a comunidade e com o jovem 
- Buscar parceiros para o desenvolvimento das ações 
- Elaborar a programação de oficinas 
- Auxiliar o coordenador escolar no planejamento das oficinas 
- Auxiliar a coordenação dos processos de aquisição, guarda, 
utilização e distribuição de materiais e equipamentos 
- Orientar e auxiliar o oficineiro no preenchimento dos formulários 
e na elaboração do plano de trabalho 
- Sugerir a realização de feiras, concursos culturais, festivais, 
gincanas e demais atividades que promovam a integração entre 
escola e comunidade 

Oficineiro - Auxiliar o coordenador escolar na divulgação do PEA 
- Sugerir alternativas e melhorias com relação ao desenvolvimento 
das atividades na escola- Planejar o funcionamento da oficina e 
apresentar o Plano de Trabalho ao coordenador escolar, para 
apreciação 
- Reportar-se ao coordenador escolar para solicitar o material a ser 
utilizado nas oficinas 
- Realizar as atividades propostas para a oficina, buscando 
desenvolver os princípios de construção de cidadania e da cultura 
de paz. 

Fonte: Elaboração própria 
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É possível observar que, do ponto de vista operacional, as atividades dos 

coordenadores e professores comunitários estavam intimamente relacionadas ao 

intercâmbio entre escola e comunidade, na articulação entre as atividades do PEA 

com o trabalho da unidade escolar, acumulando muitas responsabilidades. A 

atribuição de zelar pelo patrimônio escolar e dos materiais e equipamentos para a 

realização das oficinas não foi enunciada ao diretor da escola, embora, do ponto de 

vista legal, seja a figura detentora dessa incumbência. Observamos no Art. 161, inciso 

IX. do Estatuto do Funcionário Público de Santo André, que é dever do funcionário 

“zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado” (CÂMARA, 

[2019]) e esclarece: 

Parágrafo único – Os deveres fixados neste artigo não excluem outros que, 
de ordem geral ou especial, se relacionem com determinados cargos ou 
funções e que sejam estabelecidos pelos regulamentos, regimentos, 
instruções e ordens de serviço.  

Quanto às orientações relativas à proposta pedagógica do PEA e dos 

procedimentos para a execução das verbas normatizadas pelo FNDE, encontramos, 

no material anexo no PPP da Emeief Gama, de 2007 (PPP GAMA, 2007-2016) ao 

menos dois registros de material formativo da Secretaria da Educação do município, 

elaborados a partir do Manual Operacional do MEC em 2007. Uma orientação da SE 

indica que a execução dos recursos deve ocorrer até o dia 31 de dezembro do ano do 

repasse e que: 

Após o encerramento do exercício de 2007, faremos a Prestação de Contas 
com a reprogramação do recurso para 2008. Como o Plano de Trabalho é de 
10 meses, todo o recurso deverá ser utilizado até agosto de 2008. Da mesma 
forma, as atividades deverão ser realizadas até este mês. (PPP GAMA, 2007-
2016). 

As escolas foram orientadas, por meio desse material, a procurarem suas 

lideranças comunitárias; localizar os talentos para o chamamento dos oficineiros e 

voluntários para o desenvolvimento de atividades viabilizadas com a abertura do 

espaço escolar nos fins de semana. Destacaram, ainda, a ajuda de custo para a 

realização dessas atividades, seja com a aquisição de materiais de expediente, seja 

com a ajuda de custo para a alimentação e o deslocamento desses voluntários por 

meio de ressarcimento de voluntários, com os recursos administrados no interior da 

própria escola, pelos Conselhos de Escola (PPP GAMA, 2007-2016). 
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Na leitura dos PPPs, constatamos que a movimentação de recursos 

financeiros, por meio de políticas públicas de descentralização de recursos, em 

articulação com os conselhos de escola, constituía-se num movimento novo, na rede 

municipal de ensino. Após um ano de exercício de execução dos recursos municipais 

depositados diretamente nas contas jurídicas dos Conselhos de Escola, o desafio 

agora era outro: administrar uma verba federal com vistas a estimular a emancipação 

dos sujeitos moradores de regiões classificadas como vulneráveis, dos pontos de vista 

social, cultural e econômico, promovendo uma aproximação entre comunidade e 

poder público por meio da apropriação do espaço público. 

As formações entre equipes escolares e núcleo gestor municipal ocorriam com 

frequência mensal, com foco no planejamento das ações, divulgação das experiências 

em andamento no país e na cidade e, a cada encontro, estabeleciam-se metas, 

cronogramas, formações técnicas sobre o uso legal das verbas e as prestações de 

contas.  

As equipes escolares foram estimuladas a investir na divulgação do PEA para 

atrair possíveis parceiros e inscrição de interessados em participar das oficinas 

organizadas até então. Em comum, essas escolas ofereciam atividades por meio de 

oficinas como: capoeira, futebol, informática, artesanato, ginástica.  

Com essa política pública, a SE aponta, nesses documentos, que esperava 

obter, enquanto resultados do programa na cidade, desempenho semelhante às 

avaliações apresentadas pelo programa-piloto nas cidades onde havia sido 

implantado, sendo eles:  

Melhorias significativas no aprendizado: maior interesse, melhores 
resultados; redução de índices de violência intra e extra-escolar; melhoria no 
clima interno da escola: registros de menos conflitos; melhoria das relações 
entre escola e comunidade: maior abertura, participação e envolvimento. 
(PPP GAMA, 2007-2016) 

Mais adiante, no capítulo IV, apresentaremos os resultados das percepções 

dos sujeitos que participaram desse programa no município e dos dados coletados na 

análise dos documentos, entretanto, vale destacar que, recorrendo à base legal do 

PEA, se observa que o programa não presumia obter a redução dos índices de 
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violência urbana, em seu sentido mais amplo, mas referia-se especificamente em 

obter:  

[...] Resultados no que se refere a algumas violências ocorridas no ambiente 
em que as atividades são desenvolvidas: depredação da escola, furto, 
violência física e verbal, além de outras. O programa pode contribuir para a 
ressignificação da escola pela comunidade e para a construção do 
pertencimento por alguns alunos, mais especificamente, para grupos de 
alunos diretamente ligados a fenômenos de violência escolar como reação 
ao fracasso na aprendizagem e à violência simbólica exercida pela escola. 
(MEC, 2007, p. 15-16).  

O PEA, portanto, serviu de base para a criação da ação Relação Escola-

Comunidade, quando ocorre a implantação do Programa Mais Educação. Em 2016, 

por meio da Portaria no 1.144, de outubro de 2016, o MEC instituiu o programa Novo 

Mais Educação, reafirmando as bases para alcançar a meta da expansão da 

educação em período integral, contando com a ampliação do tempo de permanência 

dos estudantes moradores de áreas vulneráveis das cidades, mas com foco 

basicamente na melhora dos índices de desempenho das escolas, tomando como 

base os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nota-

se que o programa, diferentemente da proposta anterior, exclui de sua redação as 

atividades em fins de semana: 

Art. 1o Fica instituído o Programa Novo Mais Educação, com o objetivo de 
melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 
fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 
adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou 
quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. (MEC, 2016). 

Nesse período, observam-se mudanças significativas no cenário político 

nacional, que marcaram historicamente os rumos do país, em todas as esferas da vida 

pública. Em virtude do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, 

aceito pela Presidência da Câmara dos Deputados, em 2 de dezembro de 2015, 

resultando na cassação do mandato de Dilma, em 31 de agosto de 2016, o Vice-

presidente, Michel Temer, assumiu a Presidência do Brasil e promoveu a troca do 

ministro da Educação. Há, a partir dessa mudança política, alterações na percepção 

ideológica na proposição das políticas de Estado. Essas mudanças tiveram 

ressonância nos municípios que, por sua vez, passaram por processo de eleições 

municipais, para a escolha de prefeitos e vereadores, em outubro desse mesmo ano.  
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Em Santo André, houve mudança de governo. Nesse período de transição, o 

convênio entre MEC e prefeitura não foi reafirmado e, dessa forma, o município deixou 

de receber os recursos do programa Novo Mais Educação, apresentando uma ruptura 

de um ciclo de 10 anos de programas educacionais em curso na cidade. A prefeitura 

justificou que a administração municipal “no ano passado, perdeu o prazo para 

inscrição no programa federal [...] e por isso os alunos ficaram sem acesso às 

atividades no primeiro semestre deste ano” (PREF. SANTO ANDRÉ, 2017).  

Em contrapartida, a Prefeitura de Santo André apresentou, em julho de 2017, 

o programa Mais Saber, uma política pública municipal para 17 das 52 Emeiefs 

existentes na cidade, inspirada nos moldes do programa federal do ano anterior, mas 

com execução e financiamento advindos do Fundo Municipal de Educação. De acordo 

com informações da página oficial da Prefeitura de Santo André: 

O programa, que deve beneficiar 100 crianças por unidade, será realizado 
com recursos do Fundo Municipal de Educação, o que dá ao programa um 
caráter inédito. A estimativa da Secretaria de Educação é de que sejam 
investidos R$ 250 mil no programa até o final de 2017 e que o investimento 
anual chegue a cerca de R$ 700 mil. O Fundo Municipal de Educação tem 
parte de seus recursos vindos da arrecadação da Sabina Escola Parque do 
Conhecimento, um espaço voltado para o aprendizado da ciência e das artes 
de forma lúdica e interativa (PREF. SANTO ANDRÉ, 2017). 

Do ponto de vista operacional, o programa igualmente se propõe a estender o 

período de permanência dos estudantes na escola, ampliando o horário das atividades 

em 2 horas diárias; com participação em oficinas de artes, atividades rítmicas e 

recreativas, arte musical, sustentabilidade e cidadania e valores, além de aulas de 

Língua Portuguesa e Matemática, esclarecendo que: 

[...] As escolas terão autonomia para definir quais as oficinas que serão 
oferecidas e os dias da semana, com exceção das aulas de Língua 
Portuguesa e Matemática. As aulas destas matérias serão ministradas por 
professores da rede municipal de ensino com flexibilização de jornada (PREF. 
SANTO ANDRÉ, 2017). 

Considerando o período investigado neste estudo, no caso de Santo André, 

desde as mudanças nas esferas de governo federal e municipal, com a interrupção 

de continuidade da participação do município em políticas públicas subsidiadas com 

recursos federais, as escolas municipais localizadas em áreas de vulnerabilidade e 

exclusão social deixaram de atender à comunidade com atividades socioeducativas 
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desenvolvidas também em caráter de complementaridade ao projeto de educação 

integral. 

1.4 A ESCOLA E A VIOLÊNCIA: RESSONÂNCIA SOCIAL E MIDIÁTICA 

 

Nos últimos anos, dada a crescente onda de tragédias ocorridas em escolas 

brasileiras, nos deparamos com ataques planejados – em sua maioria – por jovens, 

contra estudantes, professores e funcionários de escolas por onde passaram em 

alguma etapa de sua escolaridade e, de imediato, buscamos nos suster em 

explicações em torno de causas ou motivações que poderiam estar na base de atos 

desumanos e de profunda incivilidade. O que, até pouco tempo atrás, causava 

perplexidade na sociedade brasileira, pelo ineditismo do evento, hoje é motivo de 

comoção nacional e preocupação latente de parte da opinião pública.  

Basta uma rápida busca em sites de jornais eletrônicos para encontrarmos uma 

avalanche de reportagens noticiando tragédias ocorridas dentro de espaços 

escolares. Episódios que não faziam parte da realidade brasileira, até então, 

começaram a ocupar as páginas dos principais jornais de grande circulação no país e 

passam a acontecer com uma frequência que, imediatamente, deixa em estado de 

alerta educadores, alunos, instituições, governantes, familiares e toda a sociedade 

civil. 

Como explicar a incidência de casos bárbaros, num país cuja imagem que 

aspiramos exportar para o mundo é de uma nação solidária, pacífica e acolhedora? 

Infelizmente, a realidade noticiada nos meios de comunicação de massa não nos 

oferece elementos contundentes para a afirmação desse anseio. 

Para esta breve análise, selecionamos três casos de ampla repercussão e 

comoção nacional, facilmente constatada pela quantidade de material jornalístico 

produzido sobre as matérias. São elas: 

a) Ataque em escola pública no Realengo, bairro do Rio de Janeiro, em abril 

de 2011: O autor dos disparos era um jovem de 23 anos que, se 

aproveitando do fato de ser ex-aluno, apresentou-se na escola alegando 

que faria uma palestra, entrou numa sala de aula, atirou e matou 12 
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estudantes, todos adolescentes com idades entre 13 e 16 anos. Ser vítima 

de bullying na infância teria sido a motivação do crime, segundo relato de 

parentes. Após ser baleado por um policial, o jovem cometeu suicídio 

(REALENGO, 2019). 

 

b) Ataque em escola privada de Goiânia, Goiás, em outubro de 2017: O autor 

dos crimes foi um menino de 14 anos, que relatou sofrer bullying na escola, 

atirou e matou 2 colegas e feriu 4 pessoas. O autor dos tiros prestou 

depoimento para a polícia e relatou ter tido desejo de matar mais colegas, 

depois de matar o menino que era seu alvo principal. Os pais eram policiais 

e ele utilizou a arma de um deles para concretizar o ataque (ATIRADOR, 

2017). 

 

c) Ataque em escola pública de Suzano, São Paulo, em março de 2019: Crime 

planejado por mais de um ano, por um adolescente de 17 anos e um jovem 

de 25, ambos ex-alunos da escola, que abriram fogo e mataram 2 

funcionárias da escola, 5 alunos e deixaram 11 feridos. Acuados pela 

presença dos policiais, um atirou no outro e, em seguida, cometeu suicídio. 

Os autores do crime eram calados, obcecados por games de tiros e, 

segundo relatos dos parentes, um deles vivia o abandono dos pais 

(ASSASSINOS DE COLUMBINE, 2019). 

A violência dos ataques reportados chocam, inclusive, pelo requinte de 

crueldade de seus autores, com golpes e tiros desferidos contra crianças, 

adolescentes e funcionários que usufruíam da sensação de segurança que 

culturalmente desenvolvemos, em nosso inconsciente coletivo, quando adentramos 

numa instituição escolar. No senso comum, compartilha-se a ideia de que escola é 

lugar de combate à violência, regulada por normas de condutas e seus regimentos 

internos; escola é lugar de convivência, aprendizagem, produção de conhecimento e, 

portanto, lugar pacífico e seguro. 

No caso de Realengo, passados oito anos do atentado, a reportagem do jornal 

O Estado de S. Paulo (REALENGO, 2019), retornou à escola e registrou que, do ponto 

de vista curricular:  
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Desde a tragédia, o colégio tem trabalhado conceitos como inclusão, 
diversidade e bullying em sala de aula e tomou medidas para reforçar a 
segurança e melhorar o ambiente escolar. A tragédia não é um tabu na 
unidade. Pelo menos uma vez por ano, as vítimas são homenageadas pelos 
próprios alunos, para que o massacre não seja esquecido. Os alunos também 
participam da manutenção da Praça Anjos da Paz, ao lado do colégio, onde 
foi erguido um memorial.  

Sobre as questões estruturais, acrescenta que: 

As mudanças não são só curriculares. Os muros altos e cinzentos do passado 
foram substituídos por uma grade. O reforço da segurança foi feito sem criar 
constrangimento. Dois profissionais do setor atuam no local, controlando a 
entrada e a saída, mas de modo educado. Antes de chegar ao pátio externo, 
há duas portas pequenas, o que facilita o controle.  

Remetemo-nos às reflexões que circundam as questões estruturais, de controle 

e ação das instituições sobre os indivíduos, a partir das contribuições de Michael 

Foucault2: o controle dos corpos, dos movimentos, das interações humanas, dos 

sistemas de vigilância e punição, dos aspectos arquitetônicos como instrumentos de 

controle do comportamento humano em diferentes instituições sociais. 

Desdobramentos sobre a eficiência desses dispositivos para a solução de problemas 

dessa natureza, medidas legais, validade dessas ações e a durabilidade do efeito por 

elas provocadas nos indivíduos, além da identificação dos responsáveis e do papel 

de cada agente social nessa contenda pela paz, necessariamente, são postos em 

jogo. 

Embora o objeto de estudo desta pesquisa seja especificamente o uso de 

políticas públicas para a redução da violência contra o patrimônio escolar, 

consideramos importante dar luz a essas outras violências que adentram os muros da 

escola. Na realidade, as violências – de origens diversas, observadas nas escolas, 

em especial aquelas que surgem da relação entre pessoas de hábitos, valores e 

culturas familiares diversas – não se constituem em fatores isolados. Elas mantêm 

uma complexa teia de relações que podem, no limite, se manifestar na forma dos 

atentados de extrema violência, em ambientes escolares, públicos ou privados, como 

nos casos aqui explicitados. 

 

 
2 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história de violência nas prisões. 41. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 
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2. CAPÍTULO II - CURRÍCULO: CONTEXTO HISTÓRICO DA ORIGEM E 
APROXIMAÇÕES COM O TERMO 

 

Analisando a origem etimológica, “o termo currículo vem da palavra latina 

Scurrere, correr, e refere-se a curso, à carreira, a um percurso que deve ser realizado. 

É utilizado para designar um plano estruturado de estudos, pela primeira vez em 1633, 

no Oxford English Dictionary” (CURRÍCULO, 2017). 

Para elucidar a origem dos usos da palavra currículo no contexto educacional, 

faz-se necessária uma análise anterior, para identificar em que momento da história 

educacional apareceu o uso do termo “classe”. Contrapondo a discussão suscitada 

por Phillipe Ariès de que as classes já existiam desde o período medieval, porém não 

recebiam esse rótulo, David Hamilton (1992) alerta-nos que o registro mais antigo, 

que faz referência a esse termo, data de 1517 e que, nesse período, a palavra classe 

tinha duplo sentido: referia-se tanto ao local (escola) quanto ao agrupamento de 

pessoas (turma).  

O autor informa ainda que essas escolas eram marcadas por uma relação 

educacional entre um professor particular e um determinado grupo de estudantes. 

Assim, o ensino era organizado de acordo com os níveis de competência dos alunos 

admitidos. Dada a diversidade do público, havia certa frouxidão na organização 

educacional: os níveis de aprendizagens eram heterogêneos, havia possibilidade de 

estudar em lugares diversos sem a presença e controle do professor, e tampouco 

havia necessidade de permanecer na escola com os objetivos educacionais já 

alcançados (HAMILTON, 1992). 

Ainda em Hamilton (1992), identificamos o cenário das transformações das 

práticas educacionais medievais que culminaram no aparecimento do termo classe – 

fortemente influenciado pelas Universidades de Bolonha e Paris e escolas associadas 

com os Irmãos da Vida Comum, no século XV, com a substituição progressiva da 

autonomia local das escolas, por formas hierárquicas de controle estatal para servir 

às necessidades do estado moderno, caracterizando-se mais como unidades 

administrativas do que pedagógicas. Afirma, ainda, que,  somente no século seguinte, 
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é que as escolas passaram a atender simultaneamente às finalidades pedagógicas e 

administrativas. E Hamilton (1992, p.38) conclui: 

Se este é de fato o caso, então o argumento de Ariès precisa ser revisado. A 
palavra "classe" emergiu não como um substituto para escola, mas, 
estritamente falando, para identificar as "subdivisões" dentro das "escolas". 
Isto é, os pensadores da Renascença acreditavam que a aprendizagem em 
geral, e a escolarização municipal em particular, seria mais eficientemente 
promovida através de unidades pedagógicas menores. No devido tempo, 
estas "classes" tornaram-se parte dos "scripts minuciosamente 
coreografados" que, assim afirma um historiador, eram usados nas escolas 
francesas do século XVI (e em outros locais da Europa) para "controlar os 
professores e as crianças", de forma que eles pudessem "[ensinar e] e 
aprender assuntos difíceis em tempo recorde". 

Em seu artigo, o autor Veiga-Neto (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 235) aponta a 

escola como sendo “uma das mais poderosas instituições implicadas com o 

estabelecimento e a expansão do ordenamento no Ocidente” e, com base no 

pensamento de Hamilton (1992, p. 43), acrescenta que: 

Nessa verdadeira maquinaria de produção da episteme moderna, o currículo 
vem funcionando, desde sua invenção nos fins do século XVI, como um dos 
mais poderosos dispositivos encarregados de fabricar o sujeito moderno. Em 
outras palavras, não apenas a “emergência de ‘curriculum’ trouxe um sentido 
maior de controle tanto ao ensino quanto à aprendizagem”, como, ainda, ele 
funcionou (e funciona) como um importante artefato envolvido nos processos 
de controle em geral (e dominação) e de subjetivação. 
 

Corroborando com a assertiva de Hamilton (1992) de que a pauta educacional 

medieval foi remoldada – e não ampliada –, em decorrência de uma série de 

transformações que marcariam historicamente o mundo, Veiga-Neto (CANEN; 

MOREIRA, 2001, p. 235) apontou que: 

O currículo pôde desempenhar esse papel porque, ao ser concebido como 
um estruturador dos saberes, ele se valeu da nova lógica disciplinar que 
estava se gestando no pensamento europeu quinhentista. Tratava-se de uma 
nova lógica, cujos agrupamentos, disposições, aproximações, afastamentos, 
limites, contrastes e hierarquias dos saberes nada tinham a ver com os até 
então estáveis e úteis triviume quadrivium medievais; essa nova lógica, agora 
aberta, era capaz de expandir indefinidamente a disciplinaridade, de modo 
que ela acabou sendo capaz de abrigar todas as novidades de um mundo 
que se expandia e complexificava – em termos geográficos, culturais, 
religiosos, econômicos e políticos. 

Do surgimento das classes nesse contexto da escolarização, à necessidade 

em administrar as escolas, bem como ajustar suas práticas pedagógicas numa lógica 
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de totalidade, traz para o cenário educacional o termo currículo, como elemento de 

articulação e integração entre as unidades. Hamilton (1992, p. 23) destaca que: 

Nesta medida, "curriculum" parece ter confirmado a ideia - já refletida na 
adoção de "classe" - de que os diferentes elementos de um curso educacional 
deveriam ser tratados como uma peça única. Qualquer curso digno do nome 
deveria corporificar tanto disciplina (um sentido de coerência estrutural) 
quanto ordo (um sentido de sequência interna). Assim, falar de um 
"curriculum" pós-Reforma é apontar para uma entidade educacional que 
exibe tanto globalidade estrutural quanto completude sequencial. Um 
"curriculum" deveria não apenas ser "seguido"; deveria, também, ser 
"completado" [...] a emergência de "curriculum" trouxe, eu sugiro, um sentido 
maior de controle tanto ao ensino quanto à aprendizagem. 

Ao falar da potencialidade reguladora do currículo, José Gimeno Sacristán 

(2013, p.17) enfatiza que, desde seu surgimento, o conceito de currículo cumpre uma 

função unificadora, ao selecionar conteúdos que serão ensinados, e ao classificar e 

ordenar os conhecimentos selecionados. Ressalta que, na linguagem da 

escolarização,  

O conceito de currículo, desde seu uso inicial, representa a expressão e a 
proposta da organização dos segmentos e fragmentos dos conteúdos que o 
compõem; é uma espécie de ordenação ou partitura que articula os episódios 
isolados entre si ou simplesmente justapostos, provocando uma 
aprendizagem fragmentada. O currículo desempenha uma função dupla – 
organizadora e ao mesmo tempo unificadora – do ensinar e do aprender, por 
um lado, e por outro, cria um paradoxo, devido ao fato de que nele se 
reforçam as fronteiras (e muralhas) que delimitam seus componentes, como 
por exemplo, a separação entre as matérias ou disciplinas que o compõem. 

O currículo, bem como o conceito de classe, desempenha essa função 

reguladora à medida que determina os agrupamentos de alunos em turmas; 

hierarquiza conhecimento; estabelece níveis de aprendizagem com a classificação 

dos alunos; modela e limita a prática docente; fragmenta o saber.  

Ainda sobre a origem do conceito, Sacristán (2013, p.17) destaca que o 

currículo se manteve vivo na cultura inglesa e na tradição anglo-saxã, com significado 

proveniente da convergência de movimentos ideológicos e sociais que estavam em 

ebulição na Europa: 

Em primeiro lugar deveu-se à influência que as revisões da Dialética tiveram 
sobre as diferentes áreas de estudo. Em segundo lugar, pela visão 
disciplinadora quanto à organização do ensino e da aprendizagem própria do 
calvinismo. Por fim, também resultou da expansão do termo ciceriano vitae 
curriculum às novas características de uma escolaridade organizada 
sequencialmente e levada a cabo pelos calvinistas ao longo do século XVI, 
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similar àquela realizada pelos jesuítas nos países católicos. Ele aparece pela 
primeira vez em Glasgow, tendo sido trazido por acadêmicos calvinistas 
procedentes de Genebra. 

Nessa linha de investigação sobre o conceito, ao analisar a origem da 

expressão currículo relacionada à ideia de escolarização, Chizzotti e Ponce (2012, p. 

26) apontam que: 

Na Modernidade, concomitante à chegada de novas organizações: 
econômica – que assentou os pilares capitalistas – e política – que se deu 
pela secularização dos poderes por meio da organização do Estado Nacional, 
desenvolveram-se, não linearmente, as primeiras noções de currículo como 
processo ensino-aprendizagem mais exposto ao controle, consequência, 
completude e, posteriormente, certificação. O que virá a chamar-se currículo 
escolar ganha expressão com o desenvolvimento dos Estados Nacionais. 
Historicamente, o processo de escolarização, entendido como 
institucionalizado, sequenciado e passível de avaliação e controle, teria se 
iniciado nesse amplo momento. 

Com base em pressupostos que versam sobre a aparição do termo currículo – 

com sua base histórica de caráter utilitarista – Chizzotti e Ponce (2012, p. 27) afirmam 

que a área de currículo, nesse século, evoluiu para o pensamento crítico, ao revelar 

suas intencionalidades e anunciar suas possibilidades perante a educação como um 

direito universal, alertando-nos para a emergência sobre o debate e avanços sobre a 

teoria e a prática curriculares. E acrescentam que: 

A educação escolar tem sido considerada um direito objetivo que o Estado 
deve garantir a todos os cidadãos e um direito subjetivo de cada um, o de 
receber uma formação escolar de qualidade, necessária à participação 
qualificada na vida social. Nesta perspectiva, o currículo escolar deve ser 
proposto e avaliado oficialmente, de modo a garantir a qualidade social do 
ensino oferecido e a permitir a ascensão dos estudantes aos níveis 
superiores de ensino. A proposição e a supervisão do currículo, do corpo 
docente e a gestão da educação, são da competência do Estado, delegável, 
apenas sob condições especiais.  

Na conclusão de seu artigo, que versa sobre a origem das nomenclaturas 

classe e currículo, Hamilton (1992) esclarece que os termos surgem na pauta 

educacional concomitantemente com a abertura e a popularidade das escolas. 

Argumenta que as transformações políticas do século XVI resultaram na adoção 

desses termos na linguagem da escolarização, sincronizado com a organização das 

classes e a demanda por maior vigilância dos alunos, acompanhada pela discussão 

sobre o conteúdo e os métodos de ensino e que, dessa forma, o processo de ensino 

e aprendizagem ficou mais exposto às formas de controle externas. 
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Nesse contexto, não é de se espantar que o currículo, bem como as reformas 

educacionais, entrem na agenda política de todos os grupos sociais e governos 

recém-estabelecidos. Mesmo que, na realidade, se limitem à adoção de uma nova 

linguagem, ou substituição de determinados materiais por outros que “politicamente” 

os projetem e deem visibilidade à gestão pública, ou aos grupos sociais – sob a 

roupagem do ser inovador – é importante destacar que os sistemas educacionais 

estão sempre nos holofotes políticos e, nessa arena, lutas são travadas na busca de 

concretizar projetos e políticas públicas que atendam aos interesses dos grupos que 

estão no poder. 

Chizzotti e Ponce (2012) destacam que os sistemas de ensino, em âmbito 

nacional, adotaram normas que ora atendem às demandas do mercado – de tradição 

liberal, com base em um sistema educacional descentralizado e dependente da 

iniciativa privada, numa perspectiva de Estado mínimo que cumpre o papel de 

supervisão – sobrepondo-se às normas da tradição republicana, de inspiração na 

escola francesa, que surgiu no início do século XIX, centralizada, financiada e 

regulada pelo Estado – sustentada pelo ideário da educação universal como 

fundamento da democracia e gerando contradições, incompatibilidades e 

incoerências. 

 Essa hibridização do sistema de ensino, resultante dessa sobreposição de 

tradições, gera problemas que precisam ser compreendidos tendo em vista que, em 

ambas tradições, o currículo é reconhecidamente encarado como prática educativa e 

pedagógica de naturezas social e política, daí sua centralidade na disputa e luta pela 

hegemonia política. E acrescentam: 

A história futura, como um pêndulo, poderá aprofundar mais o modelo de 
extração liberal ou buscar preservar princípios conquistados por meio do 
modelo republicano. Não há como evitar o hibridismo, mas é possível lutar 
por opções mais democráticas tendo claros os objetivos e princípios 
indispensáveis à educação escolar. Compreender os modelos subjacentes 
às propostas curriculares, de modo a contribuir com o esclarecimento das 
contradições que os sistemas públicos de educação - municipal, estadual e 
federal – têm vivenciado é um passo necessário, embora não suficiente. A 
partir do discernimento adquirido pela compreensão desses modelos, será 
preciso prosseguir nas opções de modo que a hibridização não se dê, 
aleatoriamente, a partir de visões ingênuas e aparentemente consensuais. 
(CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 34-35). 
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No que tange aos impactos das políticas curriculares, resultantes desse modelo 

híbrido de confluência das duas tradições históricas e antagônicas, Chizzotti e Ponce 

(2012) destacam que, a pretexto das reformas educacionais, os conteúdos escolares, 

métodos de aprendizagem e as formas de avaliação e divulgação desses resultados, 

foram reformulados, de modo a acirrar a comparação e, por consequência, a 

competição entre eles, seja na esfera local, regional, nacional, intercontinental ou 

internacional, impulsionadas pelo advento da globalização e de implementação de 

políticas neoliberais, num movimento de padronização dos sistemas de ensino. 

Todas as formas de controle e intervenções externas são sentidas na escola: 

seja para atender à lógica do mercado na formação da mão de obra desejada, seja 

para acortinar a realidade e alienar os sujeitos, ou, pelo contrário, para formar as 

pessoas para que alcancem sua autonomia, sejam sujeitos de sua própria história, e 

colaborem para a transformação da sociedade num coletivo engajado politicamente 

em preceitos de igualdade, justiça social e solidariedade. 

Neste ponto, vale uma marcação importante, procurando delimitar, 

gradualmente, a concepção de currículo que partilhamos nesta pesquisa: o currículo 

não é elemento inocente que se desenvolve num campo neutro. Muito pelo contrário. 

Concebemos o currículo como elemento político, construído por seres políticos e, 

portanto, é um instrumento repleto de intencionalidades, constituído a partir de um 

determinado projeto de sociedade e de seres humanos. É, portanto, instrumento de 

transformação e libertação ou, ainda, de manutenção da ordem hegemônica, atuando 

no controle dos elementos implicados no processo de ensino e aprendizagem que se 

inscreve em determinado lugar, em dado contexto histórico e social. 

Sobre o aspecto intrinsecamente político desempenhado pelo currículo, Canen 

e Moreira (2001, p. 7) afirmam: 

Sabe-se que o currículo corresponde a uma seleção da cultura, que se faz 
em um universo mais amplo de possibilidades. Essa seleção, ao enfatizar 
determinados saberes e ao omitir outros, expressa uma posição político-
ideológico que opera a favor dos interesses de determinados grupos. Essa 
seleção, portanto, não é nem pode ser vista como neutra ou científica. 
Presenças e ausências nos currículos constituem, sim, o resultado de 
disputas culturais, de embates e conflitos em torno dos conhecimentos, das 
habilidades e dos valores que se consideram dignos de serem transmitidos e 
apreendidos. Sabe-se, ainda, que o currículo, assim como a cultura, deve ser 
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visto como uma prática de significação que, se desenvolvendo em meio a 
relações de poder, contribui para a produção de identidades sociais. O 
currículo constitui território em que se travam lutas por diferentes significados 
do indivíduo, do mundo e da sociedade. Nesse território, ao se acolherem 
certas vozes e ao se silenciarem outras, intenta-se produzir determinadas 
identidades raciais, sexuais, nacionais, confirmando-se ou não relações de 
poder hegemônicas. 

Analisar os ecos dessas vozes, no âmbito social, na comunidade escolar, 

revela-se ato desafiador e instigante, numa proposta de educação crítica, e dar voz 

aos sujeitos silenciados torna-se urgente, na construção de uma educação 

verdadeiramente democrática. Compreender as manifestações violentas que eclodem 

na sociedade – que na realidade brasileira se revela perversa, com retrocessos no 

campo dos direitos sociais e trabalhistas, em detrimento de uma política 

declaradamente voltada para a economia de mercado – e buscar respostas para os 

problemas que estão em pauta na escola pública é um compromisso ético, atual e 

inadiável, estendido a todos os cidadãos, nas diferentes esferas da vida social. 

Estabelecer as relações entre a violência e o currículo educacional é um 

exercício necessário para desvelar a gama de conhecimentos oriundos desse nexo e 

o pano de fundo do cenário que possibilita a coexistência dessas áreas – teoricamente 

distintas – no cotidiano escolar. 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA RELAÇÃO CURRÍCULO/VIOLÊNCIA  

 

Para o estudo dos elementos currículo e violência recorremos aos significados 

e representações dessa impetuosa combinação observados nas interações entre os 

sujeitos e a escola e, por outro lado, no tratamento que é dado para as pessoas pela 

instituição – representada por seus agentes, atos curriculares, suas práticas, os 

regulamentos e na forma de gerir esse conjunto de fatores. Nesse exercício de 

estabelecer tais conexões, afirmamos que a violência é um fenômeno social e está 

intimamente vinculada à urbanização.  

A forma como a sociedade brasileira  organizou-se ao longo de sua história 

recente, mais precisamente a partir da década de 50, deflagrada pelo processo de 

urbanização acelerada, impulsionada pela industrialização e o crescimento 

econômico, associado às condições de vida da população; à dificuldade de acesso 
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aos direitos fundamentais; à concentração demográfica em relação às condições de 

ocupação  do território, denunciam o crescimento desordenado dos grandes centros 

urbanos brasileiros e, por consequência, aumenta a visibilidade das contradições 

sociais.  

As manifestações violentas sentidas na, pela e contra a escola, têm raízes 

históricas muito profundas, no Brasil. A escola pública surge num contexto social 

sustentado por relações entre poder e violência – cujo elemento de convergência é a 

força –, atuando também pela manutenção do poder das classes hegemônicas; ela 

surge em resposta aos anseios de uma classe dominante que investe no capital 

humano para que as políticas educacionais atendam prioritariamente à demanda do 

mercado.  

O currículo escolar converte tais nuances, a partir dos elementos constituintes 

de todos os processos implicados no ensino e aprendizagem, seja por meio de sua 

seleção oficial de saberes, seja por seus conteúdos ocultos, no currículo real, no 

extrato de cultura intencionalmente selecionado pela instituição. Ao optar por 

determinados conteúdos, abre-se mão de outros. Nesse processo, grupos sociais são 

beneficiados, enquanto a necessidade de outros é submetida aos interesses dos 

primeiros. Sobre esse processo de seleção cultural, Canen e Moreira (2001, p. 8) 

afirmam que, na elaboração do currículo: 

Considerar as vozes autorizadas a falar nas escolas e nas salas de aula 
implica, então, considerar os processos que discriminam e abafam tantas 
outras. Implica perceber os múltiplos silêncios que ocorrem desde a 
concepção de currículos até sua tradução por professores e estudantes no 
âmbito das práticas pedagógicas. Implica analisar que saberes e experiências 
são incorporados e valorizados nos currículos. Implica verificar que 
identidades e diferenças se está procurando produzir e que identidades se 
deveria procurar produzir. Implica, em síntese, compreender razões e efeitos 
das ênfases e omissões referentes a saberes, significados e identidades.  

Nesse sentido, os elementos de subjetividade dos quais fazemos uso para 

conhecer, produzindo um saber que é válido não só para si, mas compreensível para 

os outros, Macedo (2013, p. 431) apresenta a ideia de que somos seres implicados 

por fatores de diversas naturezas – profissionais, políticas, libidinais, culturais, éticas 

e estéticas - e que essas implicações nascem das relações que estabelecemos com 

o mundo: 
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Como se faz currículo como conjunto de regras, o que o currículo faz com as 
pessoas e como as pessoas fazem o currículo são questões que implicam 
em atos constituídos em interação e eivados de interpretações constitutivas.  

Assim, para falarmos em currículo, recorremos à rede de elementos que se 

entrelaçam na sua constituição, como culturalmente as práticas curriculares se 

constituíram e, necessariamente, realizarmos uma imersão na própria história, na 

constituição da instituição escolar no país.  

Para compreender como se deu, historicamente, o processo da universalização 

da educação brasileira, destacamos a importância de um mergulho radical na história 

da formação das cidades e dos aglomerados urbanos. Com o surgimento e 

consequente crescimento desenfreado das cidades, o agravamento de problemas de 

ordens educacional, cultural, social, econômica, habitacional, ambiental, entre outras, 

é percebido numa complexa relação de coexistência. 

Ao delinearmos o cenário socioeconômico em que se constituiu a sociedade 

brasileira, indissociavelmente, remontamos à história da constituição de nossa 

identidade como nação forjada nas bases do trabalho escravo. Diante das novas 

exigências produtivas, advindas com a abolição da escravatura, a educação foi 

envolvida no debate político, na intenção de proporcionar treinamento para a mão de 

obra incipiente. 

Em tese defendida por Saviani (2011, p.162), a abolição foi programada e 

gradual e, por meio da educação, os grupos hegemônicos buscavam uma solução 

economicamente viável para converter o escravo em trabalhador assalariado, pois: 

A abolição, tida por quase todos como inevitável, foi programada pelas 
camadas dominantes brasileiras na forma de uma transição gradual e segura. 
Começou pela proibição do tráfico, em 1850, seguiu com a Lei do Ventre 
Livre, em 1871, teve continuidade com a Lei dos Sexagenários, em 1885, e, 
finalmente, a Abolição geral, decretada pela Lei Áurea, em 1888. Nesse 
ínterim, buscava-se solucionar o problema da mão de obra, discutindo-se o 
aproveitamento dos nacionais, incluídos os escravos libertos, o recurso à 
imigração dos asiáticos (imigração amarela) e europeus, ao mesmo tempo 
em que os fazendeiros de café importavam escravos do Nordeste para 
ocupar o lugar daqueles que já não podiam ser importados da África. 

Dessa forma, o principal objetivo da instrução considerava que “a emancipação 

do escravo exigia a difusão da instrução de modo que, diminuindo o abismo da 

ignorância, fosse afastado o instinto de ociosidade” (SAVIANI, 2011, p.163). Mas esse 
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projeto de escola, mesmo que voltado para treinamento do trabalhador assalariado, 

assim como a proposta de criação de um sistema nacional de ensino, não se 

concretizou, a mão de obra escrava foi substituída pelo trabalho do imigrante europeu 

refugiado da crise de superprodução agrícola europeia, e, com a abolição da 

escravatura, essa ideia desapareceu do debate político e seus reflexos são sentidos 

até hoje. 

Nessa imersão que busca a compreensão sobre a forma como historicamente 

se constituiu a escola brasileira, reiteramos ser fundamental relembrar que nossa 

sociedade se constitui assentada sobre os pilares da escravidão, resistindo em 

abdicar dessa prática desenvolvida no país por três séculos, contrariando o 

movimento global de sua abolição. Assim, para o entendimento da formação das 

cidades, da luta por conquista de direitos sociais, é determinante considerarmos essas 

heranças culturais. 

Realizado esse apontamento, faz-se necessária também, de maneira 

complementar, compreender a dinâmica em que se desenvolveu a economia 

brasileira: desde a produção açucareira nordestina, iniciada no século XVI, cujo 

declínio aconteceu no século XVIII; compreender o processo de exploração e declínio 

das atividades mineradoras, ao longo do século XVIII, quando se esgotam-  os 

recursos naturais; passando pela cultura cafeeira na Região Centro-Sul do país – com 

auge na segunda metade do século XIX e crise ainda na terceira década do século 

XX, pela diminuição gradual do preço do produto e agravado pela crise de 1929, nos 

Estados Unidos da América (EUA); chegando aos processos de industrialização, com 

desenvolvimento impulsionado por cafeicultores somente no final do século XIX e 

estimulado pelo Estado no século XX, exercendo forte influência na economia atual, 

fortemente impactada pelo  advento da globalização. 

Às situações de violência real devem-se acrescentar os efeitos da violência 
simbólica decorrentes do processo de globalização excludente que, ao 
procurar homogeneizar manifestações culturais, termina por anular vozes e 
experiências de grupos oprimidos.  (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 25). 

Na relação entre o desenvolvimento econômico e urbano, desencadeado pelo 

processo de industrialização no Brasil, que, por sua vez, modernizou inclusive o modo 

de produção agrícola, Saviani (2011, p. 188) destaca que: 
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A implantação das estradas de ferro foi importante não apenas porque 
permitiu o escoamento mais rápido e a custos bem menores do café, nosso 
principal produto de exportação. Na verdade, as ferrovias constituíram-se na 
base de um processo de urbanização e industrialização. Com efeito, em torno 
de cada estação desenvolvia-se um núcleo urbano e constituíam-se oficinas 
de manutenção que absorviam mão de obra do imigrante para as tarefas 
mecânicas de manutenção, reparo e substituição de peças das locomotivas 
e vagões, emergindo o gérmen de atividades industriais.  

Nos arredores da indústria, grandes concentrações de trabalhadores 

marcavam o crescimento das cidades e fizeram emergir demandas relacionadas às 

condições de moradia, direitos sociais e saneamento básico, por serviços públicos 

relacionados às necessidades dos habitantes, compreendidos aqui como sujeitos de 

direitos. 

Nesse contexto é que surge a escola pública brasileira (cujos antecedentes 

históricos fortemente ligados à Igreja Católica não serão objeto de estudo neste 

trabalho). Optamos por um recorte cronológico, mais especificamente o final do século 

XIX e início do século seguinte, para situarmos a escola nos dias atuais. Encontramos 

em Saviani (2011) que o aparecimento da escola é deflagrado em 1893, a partir da 

reforma paulista de instrução pública de 1892 e logo se propaga no país, dando 

suporte às reformas educacionais de 1920 com a construção de grupos escolares. 

No campo da obrigatoriedade do Estado, aparece a escola primária. Na 

ocasião, as escolas ainda funcionavam de forma isolada, em prédio separados; a 

proposta aparece numa perspectiva mais “integradora”, pois cada grupo escolar 

reunia de quatro a dez dessas escolas em um mesmo prédio, sob a gestão de um 

diretor e as aulas eram ministradas pelos professores das escolas ali agrupados, 

dando origem às classes – que hoje correspondem às séries, ou anos, também 

organizados na perspectiva de progressão hierárquica de saberes (SAVIANI, 2011). 

Ainda no cenário de constituição de um sistema nacional de ensino, no século 

XIX, por questões de investimento financeiro insuficiente, o projeto não foi 

concretizado, e, acrescenta Saviani (2011, p. 168): 

Conclui-se, pois, que as dificuldades para a realização da ideia de sistema 
nacional de ensino se manifestaram tanto no plano das condições materiais 
como no âmbito da mentalidade pedagógica. Assim, o caminho da 
implantação dos sistemas nacionais de ensino, por meio do qual os países 
do ocidente lograram universalizar o ensino fundamental e erradicar o 
analfabetismo, não foi trilhado no Brasil. E as consequências projetam-se 
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ainda hoje, deixando-nos um legado de agudas deficiências no que se refere 
ao atendimento das necessidades educacionais do conjunto da população.  

Avançando no estudo da história da educação brasileira, considerando marcos 

históricos relevantes para esse retrospecto, destacamos a inegável contribuição do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, que trata da reconstrução 

educacional do Brasil, pautado em valores humanitários e princípios democráticos que 

influenciaram a legislação do país, trazendo ao cenário educacional elementos que 

oficialmente balizam as práticas curriculares, que deveriam ser traduzidas em seus 

PPPs, partindo da justificativa de que: 

A educação é em si mesma um valor desejável, embora saibamos que isso 
se dê por razões muito diversas. Trabalhamos por algo que valorizamos 
porque queremos e acreditamos que, com a educação, melhoramos os seres 
humanos, aumentamos seu bem-estar e desenvolvimento econômico, 
atenuamos as deficiências sociais, contribuímos para a redenção do ser 
humano, sua libertação. A educação pode, inclusive, ser um instrumento para 
a revolução silenciosa da sociedade com base em um projeto iluminista e 
emancipador. Esse impulso ou tendência ao crescimento e à melhoria de 
alguma forma deve ser traduzido no currículo que será desenvolvido. 
(SACRISTÁN, 2013, p. 24).  

Com base na literatura especializada no assunto, podemos afirmar que as 

questões da ocupação territorial estão profundamente imbricadas com as condições 

sociais e econômicas da população e, em igual proporção, com a violência; a escola 

não está imune aos seus efeitos, seja na condição de produtora ou reprodutora de 

violências. Nesse sentido, olhar para a combinação desses fatores, para o 

desenvolvimento dos núcleos urbanos e as relações estabelecidas entre os sujeitos 

em diferentes localidades do país, pode oferecer pistas para desvendarmos a 

violência banalizada nos meios de comunicação de massa. 

Nas cidades convivem pessoas de muitas origens geográficas e culturais, o 
que costuma criar, em várias ocasiões, problemas de comunicação, coesão 
e convivência, especialmente quando, como resultado das políticas que ali 
são aplicadas, se formam grupos diferenciados que evidenciam a 
precarização do trabalho e a discriminação. Compartilhar zonas para viver 
pode vir acompanhado de um aumento da tensão e dos conflitos nesses 
espaços urbanos, na medida em que este fenômeno não vem acompanhado 
de uma redução das diferenças entre as distintas classes e grupos sociais no 
momento do ingresso no mercado de trabalho e das possibilidades de se 
beneficiar de oportunidades similares ao resto dos serviços culturais, de 
saúde e de lazer (SANTOMÉ, 2013, p. 53). 

É nesse cenário que o currículo é apresentado como a expressão da 

organização de todas as ações da escola: é o elemento central do ato educativo que 
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tem no professor a autoridade e a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. 

Dependendo de suas opções ideológicas, o currículo poderá ser colocado a serviço 

da manutenção do poder das classes hegemônicas ou, pelo contrário, poderá atuar a 

favor da emancipação dos sujeitos. Independentemente da escolha assumida, para o 

bem ou para o mal, o currículo será elementar na formação das identidades individuais 

e coletivas. 

O pensamento sobre o currículo tem que desvelar sua natureza reguladora, 
os códigos por meio dos quais ele é feito que mecanismos utiliza, como é 
realizada essa natureza e que consequências podem advir de seu 
funcionamento. Porém, não basta se deter a isso. Também é preciso 
explicitar, explicar e justificar as opções que são tomadas e o que nos é 
imposto; ou seja, devemos avaliar o sentido do que se faz e para o que o 
fazemos. (SACRISTÁN, 2013, p. 23). 

O conceito de “atos de currículo”, desenvolvido por Macedo (2013), está 

sustentado no princípio de que todos os envolvidos com as questões curriculares são 

atores curriculantes, num movimento de interação e busca de sentidos ao currículo 

construído. Atos de currículo, situados no campo dos processos curriculares, na 

definição do autor, implica uma construção político-pedagógica, cultural e 

epistemológica de conjugação de vozes e ações de todos os atores envolvidos na 

cena curricular. Assim, faz-se necessário mobilizar competências criadoras de 

autonomias que incitem a emancipação dos sujeitos, estimulem a participação em 

práticas sociais que resultem no empoderamento dessas classes para que se 

engajem na luta contra a ideia arraigada de que o conhecimento supostamente seja 

preestabelecido e propriedade natural de uma elite intelectual: 

É fundamental ressaltar que não basta afirmar autonomias curriculantes, faz-
se necessário, nessa altura das lutas por reconhecimento, direito e afirmação 
cultural na educação, mobilizar competências criadoras de autonomias 
emancipacionistas, fundamentadas em aportes filosóficos, epistemológicos, 
antropológicos, estéticos e político-pedagógicos, bem como inserções em 
práticas capazes de ajudar a empoderar atores sociais, sobretudo aqueles 
silenciados por uma educação historicamente autocentrada e excludente, 
tomando como problemática a distribuição social dos conhecimentos eleitos 
como formativos. (MACEDO, 2013, p. 428).  

Para que tornar-se instrumento de libertação das opressões, a elaboração do 

currículo requer o diálogo com todos os interessados, numa lógica de construção 

partilhada por todos os sujeitos da comunidade escolar, já que serão diretamente 

impactados por sua prática e, ao mesmo tempo, atores do projeto em curso. Na 
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literatura sobre o tema, a importância de ouvir, acolher e transpor para o campo das 

práticas educativas as reais necessidades dos sujeitos, com vozes ecoantes de 

diferentes lugares de fala – estejam elas pautadas em valores humanitários ou 

formativos para o mundo do trabalho – é um elemento constante e convergente para 

a concretização de um projeto mais amplo de educação para a cidadania.  

Não há como pensar o currículo sem os seus sujeitos. É na prática 
pedagógica que o currículo ganha vida. Ele é um instrumento social que 
supõe a participação de cada um quando visa: a autonomia do indivíduo em 
comunidade; a preparação para viver e (re)criara vida com dignidade; e a 
construção permanente de uma escola que valorize o conhecimento, que seja 
um espaço de convívio democrático e solidário e que prepare para a inserção 
na vida social pelo trabalho. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p.34). 

Corroborando com a convicção de que o currículo é um instrumento social que 

pode estar a serviço da emancipação dos sujeitos, na contramão de um projeto 

democrático e mais humano, também afirmamos a existência indissociável dos 

elementos constituintes da relação entre violência e currículo, que se tornam ainda 

mais evidentes em contextos urbanos e se manifestam em práticas e atos de currículo.  

2.2 CURRÍCULO E JUSTIÇA SOCIAL EM FACE DA VIOLÊNCIA 

 

Todo currículo é composto a partir de um projeto de ser humano e de sociedade 

que se pretende desenvolver, contornado pela seleção cultural transcrita em seus 

conteúdos e manuais, e incutido de valores que se prestam na efetivação de  

determinado projeto político. Portanto, o currículo traduz-se numa seleção intencional 

de conteúdos necessários para atingir os objetivos traçados pelos grupos 

hegemônicos que estão no poder. Em currículos elaborados coletivamente, em 

comunhão com os diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar, com o 

intuito de atender aos anseios dos diferentes grupos sociais para que possam ter vez 

e voz em seu processo de construção, encontramos em Santomé (2013, p. 9) o 

conceito de “justiça curricular” que amplia o entendimento de participação democrática 

num projeto de intervenção sociopolítica: 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 
colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau 
em que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende 
às necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, 
analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
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mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático.  

Ao abordar os mecanismos de exclusão e segregação gerados a partir das 

relações estabelecidas entre os sujeitos nas escolas, Veiga-Neto (CANEN; 

MOREIRA, 2001, p. 238-239) afirma que: 

Se quisermos combater a exclusão, uma das “providências pedagógicas” que 
estão, pelo menos em parte, a nosso alcance é possibilitar espaço e voz a 
um número cada vez maior de pessoas [...]. Além disso, é preciso ter sempre 
em mente que tais “providências pedagógicas” estão enraizadas para além 
da própria epistemologia, já que essa mesma deve ser entendida como um 
conjunto de construções sociais, historicamente datadas e localmente 
situadas, sempre entrecruzadas com relações de poder, sempre imersas em 
lutas por dominação. 

Em meio ao clima de medo, fortemente disseminado pela mídia 

sensacionalista, que atua no sentido oposto da construção de uma educação crítico-

libertadora, torna-se cada vez mais desafiador o ato de educar pessoas para serem 

autônomas, altruístas, críticas e capazes de dialogar; de fazerem julgamentos 

sensatos; e que sejam colaboradoras na busca de soluções em prol de um projeto 

coletivo. 

O mercado do medo – manifestado nos discursos que justificam a construção 

de muros nas fronteiras físicas e dos preconceitos, na criação de dispositivos de 

segurança, como as câmeras interligadas em centrais de monitoramento, nas 

empresas de seguranças particulares e vigilância privada; alarmes, cercas e todo tipo 

de aparato que minimamente afastem a presença do outro que tanto amedronta – se 

fortalece com essa atmosfera criada pelo receio desse outro, que é o diferente e, 

portanto, aquele que deve ser afastado, repelido e evitado. 

Os grupos sociais desfavorecidos percebem, com cada vez mais nitidez, 
muitas das injustiças às quais são submetidos; o que os leva a manifestar 
seu descontentamento em múltiplas formas: algumas vezes recorrendo a 
condutas mais ou menos violentas. Este descontentamento, em diferentes 
momentos, resulta em um clima de medo, tensão e violência que, por sua 
vez, funciona como motor para que as classes médias e altas(...) optem por 
marcar distâncias e obstáculos para sua autoproteção. (SANTOMÉ, 2013, p. 
53). 

Ao analisar as revoltas dos grupos sociais mais desfavorecidos, resultante da 

“degeneração dos valores” que orientam a vida nas zonas periféricas e marginalizadas 

das cidades, Santomé (2013, p.  58-59) destaca que: 
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É muito comum analisar com excessiva banalidade esses fenômenos, 
desviando o olhar das causas que estão por trás da violência estrutural à qual 
esses setores da população estão submetidos. Essa violência tem como 
motor as transformações econômicas, de trabalho e sociais que têm lugar nas 
sociedades de hoje e que estes setores mais sofrem, entre outras coisas, 
pela marginalidade espacial na qual suas vidas cotidianas se desenvolvem, 
em bairros estigmatizados de forma negativa e que o resto da população, 
inclusive os governos municipais, ignoram.  

Dessa forma, essas tensões são sentidas no cotidiano das escolas. As cidades 

são espaços de convívio de diferentes grupos sociais com interesses distintos e o 

justo equilíbrio entre essas forças deve ser traduzido no currículo escolar, para 

absorver as necessidades em âmbito local, alimentando-se de dados da realidade 

onde a instituição está inserida, e ainda corresponder às demandas nas demais 

esferas em que os sistemas de ensino atuam. Daí a complexidade dessa construção. 

Atender aos preceitos de um projeto democrático requer o envolvimento das pessoas, 

unido à vontade política de transformação da realidade, que muitas vezes se 

manifesta violenta: 

Porém, não devemos esquecer que a exigência de maior segurança possível 
para todos os cidadãos, a demanda de uma sociedade justa e que garanta 
condições e recursos mínimos para que cada pessoa possa desenvolver 
todas as suas potencialidades como ser humano, é parte das exigências com 
as quais os Estados modernos foram formados. Assim, um dos grandes e 
urgentes desafios destes novos processos de urbanização das sociedades é 
planejar e colocar em ação novas políticas de justiça redistributiva e de 
representação; bem como, mediante procedimentos democráticos de 
participação, debater e adotar um novo discurso e construir o maior consenso 
ético possível sobre o modelo de cidade e de cidadania que se deseja. 
(SANTOMÉ, 2013, p. 62-63). 

O autor destaca, ainda, a urgência de atentar às dinâmicas de ordem social, 

política, econômica, cultural, religiosa, militar e educativa, que acontecem na 

sociedade, alertando que são produtoras de tensões sociais que “em boa parte, vão 

influenciar e condicionar todas as propostas, negociações, decisões e avaliações que 

por fim determinarão o que será expresso em leis, decretos, normas ou 

recomendações oficiais”. (Ibidem, p. 214). 

As tensões sociais originadas a partir dessas dinâmicas podem desencadear 

movimentos distintos de grupos sociais com objetivos diversos, que reivindicam ações 

e medidas de seus líderes e governantes, mesmo que, para isso, as outras vozes que 

anseiam por ações que não priorizem as suas demandas sejam silenciadas, 

ampliando os abismos que os distinguem enquanto grupos e gere ainda mais 



68 

 

segregação, preconceito, discriminação e aversão ao outro e à causa que representa. 

Canen e Moreira (2001, p. 8) destacam que: 

O horror à diferença trabalha contra o diferente e não contra a própria 
diferença. E como se isso não bastasse, nesse “parte-e-reparte” esconde-se 
o próprio poder que o colocou e o mantém em movimento. É justamente por 
isso que o horror à diferença acaba funcionando como um regulador social. 
Esse horror coloca em ação todo um conjunto de tecnologias que visam, na 
ponta do processo, à regulação social; enquanto isso, no meio do processo, 
mais diferenciação vai criando, mais estratégias e critérios de segregação vai 
inventando, sempre escondendo a assimetria das relações de poder e o 
caráter não-natural da dominação que se produz, reproduz e se autojustifica. 

Essa é uma lógica que precisa ser combatida na escola, se, de fato, se luta 

pela construção de uma sociedade mais humana, justa e solidária. 

Levemos em conta que as escolas são um elemento a mais na produção e 
reprodução de discursos discriminatórios; porém, na medida em que esta 
instituição tem o encargo político de educar, ela pode e deve desempenhar 
um papel muito mais ativo como espaço de resistência e de denúncia dos 
discursos e das práticas de marginalização no mundo de hoje, e em 
particular, dentro dos muros escolares. (SANTOMÉ, 2013, p. 184).  

Na compreensão de que o currículo não é um elemento neutro e de que está 

na arena de disputas políticas conflitantes e polêmicas, é que as opções realizadas 

no extrato de cultura selecionado pela escola, num dado momento e contexto, 

poderiam ser encaminhadas. Para tanto, a avaliação de todos os elementos 

constituintes do ato educativo é uma constância e condição para que o currículo 

escolar seja validado, readequado, ou reformulado por seus sujeitos.  

Nessa lógica, não basta identificar os conflitos de interesses manifestados 

pelos diferentes grupos que compõem a sociedade. É preciso que a educação assume 

seu papel ao estimular a curiosidade e tornar as pessoas conscientes das 

contradições da sociedade, das injustiças gritantes e dessas disputas:  

O que devemos fazer, creio eu, desde o início da nossa experiência como 
professores, é estar criticamente conscientes dos limites da educação. Isto é, 
saber que a educação não é a alavanca, não esperar que ela vá realizar a 
grande transformação social. Devemos saber que é possível conseguir 
algumas coisas importantes no espaço institucional de uma escola, ou de 
uma faculdade, para ajudar a transformação da sociedade. Se 
compreendermos a natureza limitada e vinculada da educação, se 
compreendermos como a educação formal se relaciona com a sociedade 
global, sem ser apenas, a reprodutora da ideologia dominante, e sem ser, 
também, a principal alavanca da transformação; se compreendermos desse 
modo nossa prática educacional, evitaremos então, um certo otimismo 
ingênuo que pode levar-nos no futuro, a um terrível pessimismo. Ao evitar o 
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otimismo ingênuo no início, estaremos evitando cair no desespero e no 
ceticismo. (FREIRE; SHOR, 1987, p. 157-158). 

Embora conscientes dos limites da educação, reafirmamos que essa ação 

exige tempo, estudo, esforço coletivo, empenho, diálogo, compromisso ético, 

engajamento, seriedade, respeito à diversidade e às necessidades das pessoas 

desfavorecidas, assim como o compromisso com a transformação social. Exige a 

gestão de tempo e pessoas com histórias e expectativas diversas. Estar aberto e 

acolher todas essas necessidades constitui a dimensão desafiadora dos currículos 

comprometidos com o combate às diferentes formas de exclusão que se manifestam 

nas escolas de forma predadora.  

2.3 A ESCOLA E A PRODUÇÃO DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

 

Apresentamos os conceitos de violência e currículo, tema pelo qual 

enveredamos nesta pesquisa e sua abordagem na escola. Nessa complexa tarefa, 

recorremos às definições e aos estudos sobre a violência apresentados por 

organismos internacionais dedicados ao enfrentamento e à prevenção da violência; 

assim, selecionamos a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), por meio dos relatórios emitidos por seus colaboradores no 

intuito de contribuir para os estudos sobre a temática. 

Sobre a origem da violência, encontramos, no Relatório da Organização 

Mundial da Saúde de 2002 e no Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência de 

2014, respectivamente, a dificuldade em mapear a origem dos atos violentos: 

Não há um fator único que explique por que alguns indivíduos se comportam 
violentamente com outros ou por que a violência é mais comum em algumas 
comunidades do que em outras. A violência é o resultado da complexa 
interação dos fatores individuais, relacionais, sociais, culturais e ambientais. 
Compreender como esses fatores estão relacionados com a violência é um 
dos passos importantes na abordagem da saúde pública para a prevenção 
da violência. (DAHLBERG; KRUG, 2002, p. 1.172). 

Todos os tipos de violência estão fortemente associados a determinantes 
sociais, como governança fraca; estado de direito fraco; normas culturais, 
sociais e de gênero; desemprego; desigualdade de renda e de gênero; 
rápidas mudanças sociais; e oportunidades limitadas de educação. Fatores 
transversais de risco, como facilidade de acesso a armas de fogo e a outros 
tipos de arma, e consumo excessivo de álcool também estão fortemente 
associados a múltiplos tipos de violência. Juntos, esses fatores criam um 
ambiente social propício para a violência e, na ausência de esforços para 
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enfrentá-los, torna-se difícil alcançar os ganhos sustentáveis da prevenção. 
Portanto, qualquer estratégia abrangente de prevenção da violência deve 
identificar meios para atenuar esses riscos, ou fornecer proteção contra eles. 
(OMS, 2014, p.9). 

Nessa amplitude de variáveis que circundam a definição da violência e os tipos 

de violência identificadas, encontramos que: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de 
força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra 
pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em 
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou 
privação. (DAHLBERG; KRUG, 2002, p. 1.165). 

A privação do uso do espaço escolar, em decorrência de atos violentos, 

acompanhados ou não de furto, mas que perturbam a rotina escolar, é traduzida em 

negação de direitos dos sujeitos que, por excelência, devem acessar e permanecer 

nas escolas, com a garantia constitucional de qualidade social da educação. Dahlberg 

e Krug (2002, p. 1.164) complementam tal aproximação conceitual ao estabelecer 

que: 

Esta definição cobre uma ampla gama de resultados, incluindo injúria 
psicológica, privação e desenvolvimento precário. Ela reflete um crescente 
reconhecimento entre pesquisadores da necessidade de incluir a violência 
que não produza necessariamente sofrimento ou morte, mas que, apesar 
disso, impõe um peso substancial em indivíduos, famílias, comunidades e 
sistemas de saúde em todo o mundo.  

A escola é um lugar de convivência e promoção da paz; é espaço para a 

diversidade e interação. Para o alcance desse status, estrategicamente, a escola pode 

promover momentos para o diálogo, a reflexão, a criação e produção do pensamento, 

por meio de estratégias diversificadas, direcionadas aos diferentes sujeitos que por 

ela transitam ou convivem no seu entorno. Por outro lado, as divergências acontecem 

a todo momento: seja por motivações relacionais ou de discordância com os 

mecanismos institucionais. A essa ambiguidade, Guimarães (AQUINO, 1996, p. 77) 

esclarece que: 

A instituição escolar não pode ser vista apenas como reprodutora das 
experiências de opressão, de violência, de conflitos, advindas do plano 
macroestrutural. É importante argumentar que, apesar dos mecanismos de 
reprodução social e cultural, as escolas também produzem sua própria 
violência e sua própria indisciplina. 
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Diante dessa constatação, o debate sobre as formas de violência, ocultas ou 

declaradas, manifestadas na escola, é urgente, é conteúdo e currículo. 

Ainda no tema, podemos afirmar que a violência permeia as relações humanas, 

e que, de forma explícita, ou silenciosa, está presente. A urgência do debate sobre a 

temática da violência justifica-se pelas questões mundiais e nacionais, nas esferas 

econômica e política, com destaque nas formas com as quais a violência opera e 

regula as relações entre as pessoas nas suas comunidades e entre os povos. A 

violência acompanha a história da humanidade e o discurso da civilização aponta para 

o fim utópico dessas manifestações – embora trabalhemos com muita seriedade 

objetivando esse feito. 

 Nesse aspecto, Freud (2011, p. 67-68) afirma que “portanto, em tudo o que 

segue me atenho ao ponto de vista de que o pendor para à agressão é uma disposição 

de instinto original e autônoma do ser humano, e retorno ao que afirmei antes, que a 

civilização tem aí o seu mais poderoso obstáculo”. 

O mapeamento desse fenômeno, no cenário educacional, passa pelo 

levantamento de hipóteses, pela identificação dos elementos e situações que 

produzem a violência, seu conteúdo e seus efeitos. No campo da investigação das 

práticas, faz-se necessário identificar possibilidades de atenuação e gestão dos 

episódios violentos, de criação de estratégias para orientar e deslocar essa pulsão 

(FREUD, 2011), para outro lugar, com proposições constitutivas de práticas 

civilizatórias, portanto, socialmente aceitáveis. A violência, numa abordagem 

freudiana, apresenta-se como um elemento impeditivo para o êxito do processo 

civilizatório. 

O deslocamento desses instintos de agressividade equivaleria à condução 

dessa energia para outros caminhos, o que Freud (2011, p. 42) aproximaria, em 

algumas situações, com a sublimação do instinto, definida como “um traço bastante 

saliente da evolução cultural, ela torna possível que atividades psíquicas mais 

elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham papel tão significativo na vida 

civilizada”.  
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A escola é lugar de violência simbólica ao atuar na reprodução da desigualdade 

mediante um desconhecimento do que ela opera, que pode ser movida por um sistema 

de arbitrários culturais, ao dissimular interesses de ordem econômica, política e de 

dominação cultural. De acordo com Bourdieu e Passeron (2016, p. 25):  

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 
significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força 
que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, 
propriamente simbólica, a essas relações de força. 

Pautando-se nessa assertiva, nos vemos diante de um impasse: a escola utiliza 

de dispositivos dissimulados, fundados no desconhecimento das reais motivações que 

conduziram a determinados sistemas de escolhas, coletivamente validados, em nome 

de um bem comum, mas que, em sua natureza, são geridos pela violência. 

Respeitadas as proporções éticas e estéticas, a própria seleção do currículo escolar 

revela-se violenta, por carregar mensagens que simbolicamente representam um 

dado recorte da cultura, que não desvelam o arbitrário e a base das forças que o 

determinou.  

A ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, num primeiro 
sentido, enquanto que as relações de força entre os grupos ou as classes 
constitutivas de uma formação social estão na base do poder arbitrário que é 
a condição da instauração de uma relação de comunicação pedagógica, isto 
é, da imposição e da inculcação de um arbitrário cultural segundo um modo 
arbitrário de imposição e de inculcação (educação). (BOURDIEU; 
PASSERON, 2016, p. 27). 

Daí seu impasse. No limite, toda cultura que se reproduz é violenta, por 

transferir um patrimônio (arbitrário) para as gerações futuras. E transmite esse 

contingente e oculta outros, arbitrários – reconhecidos e legitimados pela sociedade 

dos pontos de vista estético, cultural, histórico e político – portanto, violento. Somente 

não o será, se revelar as reais motivações que levaram a fazer essas escolhas e existir 

a consciência do arbitrário, bem como uma análise crítica desse contingente e do jogo 

de interesses que a determinaram. Portanto, quando o agente pedagógico, que é 

autoridade dentro de um sistema de ensino, não admite o desvelamento de que 

contém e reproduz um arbitrário cultural, por conseguinte, é violento. 

Nessa perspectiva, constatamos que é impossível não haver violência 

simbólica numa relação entre seres humanos; onde há poder, há violência simbólica 

e, diante dessas constatações, o melhor caminho é fazer-se claro sobre suas escolhas 
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e sobre o arbitrário que opera na reprodução social e cultural. Conforme apontam 

Bourdieu e Passeron (2016), caminhamos para a compreensão de que o sistema de 

ensino institucionalizado, por sua vez, produz e reproduz uma função interna de 

inculcação do arbitrário cultural, atendendo a uma função externa de reprodução de 

uma cultura legítima que dissimula relações de força; ao inculcar e reproduzir, ele 

produz a dissimulação e o desconhecimento da classe social que o produz.  

E o questionamento que imediatamente toma corpo, nesse exercício de 

reflexão sobre a violência simbólica, gira em torno da ambiguidade da função da 

instituição educativa: como pode a escola produzir o desconhecimento? Encontramos 

em Freire e Shor (1987, p. 200) que “os poderes dominantes não estão equivocados 

com relação a seus planos para a educação. Sabem o que estão fazendo. Não se 

enganam ao seguir o seu currículo” e acrescentam que: 

A reprodução da ideologia dominante depende do seu poder de obscurecer 
a realidade [...] há outra tarefa no espaço das escolas, que, apesar dos 
interesses da elite, não depende dela – exatamente a tarefa de desmistificar 
a ideologia dominante. Essa tarefa não pode ser cumprida pelo sistema. Não 
pode ser cumprida por aqueles que concordam com o sistema. Essa é a 
tarefa dos educadores favoráveis a um processo libertador [...] Quem acredita 
na mudança da realidade tem que realizar a transformação. 

Em sociedades democráticas, apresenta-se a tarefa  de debater criticamente 

tais temas, ou seja, de examinar quais interesses sustentam os currículos, explícitos 

ou ocultos, dissimulando as forças e visões sociais particulares, de grupos detentores 

de privilégios sociais e econômicos, que os operam no sentido oposto da construção 

do ideal de uma educação emancipadora, que eduque as pessoas para a liberdade – 

amplamente defendida na DUDH – para a transformação da realidade e para o 

combate às desigualdades sociais. 

Para estabelecer uma relação entre violência e currículo, recorremos ao 

exercício de transposição do campo teórico para o campo das práticas, interações e 

relações que essa escola ambígua produz, reproduz e dissimula, das relações de 

poder de sua base, por meio da inculcação do arbitrário cultural, produzindo o 

desconhecimento dessas forças. O desafio, portanto, é de desenvolver uma 

investigação científica criteriosa para identificar pontos de resistência, ao fazer a 

crítica, desvelar o arbitrário e assumir o seu poder.  
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Dialeticamente, há, no entanto, outra tarefa a ser cumprida, qual seja a de 
denunciar e de atuar contra a tarefa de reproduzir a ideologia dominante. De 
quem é essa segunda tarefa de denunciar a ideologia dominante e sua 
reprodução? É do professor cujo sonho político é a favor da libertação. Esta 
segunda tarefa não pode ser proposta pela classe dominante. Deve ser 
cumprida por aqueles que sonham com a reinvenção da sociedade, a 
recriação ou reconstrução da sociedade. Então cabe àqueles cujo sonho 
político é reinventar a sociedade ocupar o espaço das escolas, o espaço 
institucional, para desvendar a realidade que está sendo ocultada pela 
ideologia dominante, pelo currículo dominante. (FREIRE; SHOR, 1987, p. 49). 

O currículo escolar, nesse contexto, ocupa um papel de centralidade no debate, 

porque é constituído de significados, intencionalidades e, portanto, é marcado por 

disputas políticas. Em última instância, quem seleciona o currículo é o professor, com 

sua subjetividade. Há cortes, nesses níveis de seleção de conteúdo. O que pode 

favorecer essa seleção é a criticidade, a opinião, o valor dado à diversidade e outras 

valias cultivadas por esse professor, em especial, na tarefa de desvendar a ideologia 

dominante. 

[...] Partilhamos a concepção de que o currículo é o elemento central do 
projeto educacional e assim não pode estar desconectado do Projeto Político-
Pedagógico (PPP) da escola, pois tem intencionalidades. É multifacetado, 
polissêmico, por isso é abrangente. Sua construção exige diálogo e 
participação de todos os envolvidos e aponta para a construção de 
identidades individuais – já que pressupõe uma aceitação de subjetividades, 
daí sua complexidade – e coletivas. É conhecimento e cultura, construído 
num dado momento histórico e contextualizado, e por isso é fundamental 
absorver as nuances atuais para não ser perverso. É instrumento político, 
utilizado para preservar a ideologia dominante ou, ainda, contribuir para a 
construção de novas narrativas, assim, o currículo também pode ser 
instrumento de libertação. (SOUSA, 2015, p.12). 

Dessa forma, o currículo incorpora discussões sobre os conhecimentos 

escolares – também compreendido como rol de conteúdos –, sobre os procedimentos 

e as relações sociais que se confrontam no cenário de ensino e aprendizagem. Diante 

dessa infinidade de facetas em que o currículo escolar se configura, eleva-se a 

necessidade de debater qual é o conhecimento que importa; de ter clareza na seleção 

de determinados conhecimentos, do envolvimento da comunidade escolar na seleção 

desses conteúdos, sem perder de vista sua finalidade e aplicabilidade social. 

Com base nas discussões em torno do tema currículo – seja na academia, no 

campo docente, no chão da escola –a certeza é que o conhecimento comum é 

resultante da experiência vivida dos sujeitos e o currículo visa à elevação desse 

conhecimento. A violência simbólica está contida nas práticas curriculares, na forma 
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como as ações, governamentais ou próprias da educação não formal, são geridas na 

escola e ao tratamento dado a esses conhecimentos.  
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3. CAPÍTULO III - METODOLOGIA: PERCURSO PERCORRIDO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, trilhamos um caminho metodológico que 

favoreceu a busca por procedimentos de pesquisa que melhor atendessem às 

expectativas do trabalho investigativo, ou seja, obter respostas para os 

questionamentos que o originaram.  

O problema de pesquisa surgiu em torno de indagações que substancialmente 

buscavam conhecer se as políticas públicas educacionais de combate à violência 

escolar ecoavam nas práticas curriculares. Esses questionamentos foram nutrindo 

outras curiosidades, num ciclo de reflexões que conduziram à formulação de outras 

perguntas, intimamente conectadas entre si, mas que causavam inquietação; elas 

exigiam um afastamento do objeto, uma organização das ideias, para então fazer uma 

imersão metodicamente rigorosa na construção desse conhecimento que buscava 

produzir.  

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao 
saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 
aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 
cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas 
não de essência. [...] A curiosidade como inquietação indagadora, como 
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 
como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante 
do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 
1998, p. 34-35). 

Diante da organização dos elementos que estrategicamente nos auxiliariam na 

incursão por teorias, análise de documentos, entrevistas e o conteúdo dos discursos, 

nos preocupamos em contextualizar historicamente o PEA, dentro do universo das 

políticas públicas, fazendo um recorte cronológico que se inicia na implantação do 

programa na cidade de Santo André, localizada na região do ABC Paulista, em 2007, 

e estende-se até o encerramento das atividades como política pública federal, em 

2016.  

Se o problema que gera a pesquisa não pode ser respondido diretamente 
(caso contrário não teríamos um problema!), isto significa que a realidade não 
pode ser apreendida diretamente, mas depende de um recorte dela que faça 
sentido. Esse recorte é garantido pelo procedimento que seleciona as 
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informações necessárias para uma leitura pelo pesquisador. (LUNA, 2013, 
p.19). 

Desses questionamentos, realizamos o levantamento de hipóteses, algumas 

afirmadas, outras refutadas, por meio do aprofundamento teórico sobre o objeto de 

estudo e no tratamento das informações obtidas. Ainda sobre a delimitação do 

problema da pesquisa, consideramos necessária a retomada da assertiva de Gatti 

(2012, p. 63), ao esclarecer que: 

Saber enunciar problemas exige experiência e maturação diante de uma 
temática. É problema uma questão que não tem uma resposta plausível 
imediata ou evidente. É uma daquelas questões que necessitam de esforços 
específicos, metódicos, para se tentar obter respostas. 

Para esse percurso, optamos pela abordagem qualitativa, conduzindo o 

trabalho na aproximação de uma compreensão sobre o fenômeno das violências, das 

práticas curriculares e da adoção de programas no contexto da escola pública. 

Conforme define Gatti (2012, p. 59-60): 

Os métodos nascem do embate das ideias, perspectivas, teorias, com a 
prática. Eles não são somente um conjunto de passos que ditam um caminho. 
São também um conjunto de crenças, valores e atitudes. Há que se 
considerar o aspecto interiorizado do método, seu lado intersubjetivo e, até 
em parte, personalizado pelas mediações do investigador. Ou seja, os 
métodos, para além da lógica, são vivências do próprio pesquisador com o 
que é pesquisado. Não são externos, independentes de quem lhes dá 
existência no ato de praticá-los.  

A despeito da adoção de programas oficiais de combate à violência nas escolas 

municipais de Santo André, ainda não se dispõe de uma análise oficial de impacto das 

ações desenvolvidas ao longo de praticamente uma década de adesão da cidade ao 

PEA e à iniciativa Relação Escola-Comunidade, implementada por meio do programa 

Mais Educação.  

Dito isso, objetivamente, busca-se analisar a ressonância curricular da violência 

no espaço escolar, considerando a gestão, as práticas curriculares e as políticas 

públicas associadas ao PEA. Pretendemos, ainda, especificamente, olhar para todas 

essas ações e fazer o levantamento de possibilidades de enfrentamento da violência 

manifestada nas escolas, por meio da análise dos resultados de práticas efetivas 

trilhadas em diferentes comunidades, ao longo da história da própria cidade e dar luz 
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aos elementos que possam indicar possíveis generalidades, a partir do estudo, 

respeitando as especificidades da amostra: 

Por mais abrangente que possa ser, uma pesquisa toma sempre um 
"pedaço", uma amostra de um fenômeno para estudo; até demonstração em 
contrário, os resultados a que a pesquisa chegase teórica e 
metodologicamente corretos  têm sua validade restrita às condições sob as 
quais foi realizada. Cabe ao pesquisador indicar o grau de generalidade que 
se possa vir a atribuir a eles, ou seja, em que medida eles podem ser 
estendidos a situações não contempladas pela pesquisa. (LUNA, 2013, p. 21-
22). 

A proposição desta pesquisa é ousada, mas necessária. No processo de 

levantamento bibliográfico, em especial, quando se aborda a problemática da 

violência escolar, os trabalhos mais frequentes tratam das violências originadas das 

interações entre os sujeitos – manifestada por conflitos, brigas, bullying, indisciplina e 

ameaças. Quanto à violência contra o patrimônio escolar, encontramos dificuldade em 

selecionar produções atuais que tratassem do tema. Daí sua relevância acadêmica e 

social.  

Como resultado de pesquisa, pretendeu-se desvelar o contexto dos programas, 

as fragilidades e potencialidades de políticas públicas educacionais adotadas com 

essa finalidade;  revelar atos de currículo; e apontar elementos que contribuam com o 

desenvolvimento das práticas curriculares. 

3.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Os procedimentos de pesquisa selecionados para este projeto, portanto, foram 

a análise de documentos e a aplicação de entrevistas. Optamos por entrevistas 

semiestruturadas, pois, segundo Lüdke e André (2013, p. 40): 

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de 
pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos 
esquemas livres, menos estruturados. As informações que se quer obter, e 
os informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, 
orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis através 
de um instrumento mais flexível [...] feita provavelmente com base em um 
roteiro, mas com grande flexibilidade  

O programa oficial selecionado para a pesquisa foi o PEA, implantado na 

cidade de Santo André, em 2007, em dez escolas, inicialmente. Utilizamos, para o 

desenvolvimento da pesquisa, a análise dos PPPs, em busca de dados de violência 
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registrada especificamente contra o patrimônio dessas escolas, no intuito de mapeá-

la nas caracterizações e em projetos específicos. 

Algumas informações seriam obtidas de relatório de ocorrências da Guarda 

Civil Municipal (GCM) de Santo André – com dados que auxiliassem na identificação 

quantitativa da violência nessas escolas e de danos ao patrimônio escolar observada 

nessas localidades. No entanto, os relatórios não foram disponibilizados pela 

corporação, para a realização desse procedimento. 

Ainda na abordagem documental, realizamos a análise dos PPPs dessas 

escolas com foco na relação entre a abordagem curricular da escola, as 

manifestações de violência contra o patrimônio escolar e as ações planejadas pelo 

PEA, com a finalidade de combater o problema. Buscamos, ainda, identificar quais 

foram as ações planejadas pelos docentes no sentido de aproximar o currículo escolar 

da realidade local. Encontramos em Lüdke e André (2013, p. 45-46) que: 

Uma vantagem adicional dos documentos é o seu custo, em geral baixo. Seu 
uso requer apenas investimento de tempo e atenção por parte do pesquisador 
para selecionar e analisar os mais relevantes. Outra vantagem dos 
documentos é que eles são uma fonte não reativa, permitindo a obtenção de 
dados quando o acesso ao sujeito é impraticável (pela sua morte, por 
exemplo) ou quando a interação com os sujeitos pode alterar seu 
comportamento ou seus pontos de vista. 

As entrevistas semiestruturadas aplicadas aos sujeitos da amostra, foram 

direcionadas aos gestores do PEA na Secretaria de Educação de Santo André e aos 

sujeitos que atuaram como membros do Conselho de Escola; professor com mais 

tempo de atuação profissional na escola; um representante ou liderança comunitária; 

e um gestor local do programa oficial, conforme detalharemos posteriormente. 

Encontramos, ainda, em Lüdke e André (2013, p. 41-42), a justificativa de que: 

Tratando-se de pesquisa sobre o ensino, a escola e seus problemas, o 
currículo, a legislação educacional, a administração escolar, a supervisão, a 
avaliação, a formação de professores, o planejamento do ensino, as relações 
entre a escola e a comunidade, enfim, toda essa vasta rede de assuntos que 
entram no dia a dia do sistema escolar, podemos estar seguros de que, ao 
entrevistarmos professores, diretores, orientadores, supervisores e mesmo 
pais de alunos não lhes estaremos certamente impondo uma problemática 
estranha, mas ao contrário, tratando com eles de assuntos que lhes são muito 
familiares sobre os quais discorrerão com muita facilidade. 
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A etapa seguinte à da seleção dos procedimentos, foi o tratamento das 

informações obtidas, traduzidas em dados que se revelaram na variedade de 

possibilidades de categorização e, dessa forma, realizamos o levantamento de 

elementos que indicassem a relação entre o período de desenvolvimento das ações 

socioeducativas do programa e as demais práticas curriculares, verificando elementos 

de permanências, avanços e dificultadores no desenvolvimento do trabalho educativo 

de combate à violência escolar. 

3.1.1 O Cenário da Pesquisa 

 

Para a compreensão do conjunto de elementos que convergiram para a 

indicação de escolas que participariam na fase de implementação do PEA, em Santo 

André, a Secretaria de Educação (SE)  utilizou-se de dados da caracterização de cada 

escola municipal, delineando preliminarmente o início das atividades do programa. 

Os critérios preliminares que orientaram a escolha das escolas foram 

determinados pela SE considerando aspectos de vulnerabilidade social e indicadores 

de exclusão – econômica, como a pobreza e o desemprego, e social, como o 

preconceito e as injustiças sociais – tomando o ano-base de implementação do PEA, 

em 2007. As escolas foram escolhidas com base em eixos estruturantes de educação, 

cidadania e inclusão social. 

Cientes desses dados, solicitamos a autorização da SE de Santo André para 

iniciarmos o procedimento de análise de documentos nas escolas contempladas pelo 

programa Escola Aberta, no período de 2007-2008, considerada a fase de 

implantação dessa política pública. 

Concomitantemente, contatamos o comando da GCM de Santo André para nos 

adequarmos aos procedimentos adotados pela instituição e obtermos autorização de 

pesquisa acadêmica. Buscávamos coletar dados quantitativos sobre os registros de 

ocorrências envolvendo danos ao patrimônio das escolas municipais investigadas. 

Nosso objetivo não foi mapear a violência nos bairros, mas estabelecer relações entre 

a frequência dos episódios de invasão e depredação (com ou sem a ocorrência de 

furto), com o período das atividades do PEA.  
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Na ocasião, o comando da GCM esclareceu que, para esse recorte temporal, 

seria muito difícil disponibilizar os dados, visto que o procedimento de informação 

digital havia sido implantado somente nos últimos anos; no entanto, mostrou-se 

disposto a colaborar com o estudo, ressaltando a pertinência do debate sobre o tema 

para a corporação. Passado um ano dessa solicitação, quando procuramos o 

comando da GCM solicitando um posicionamento quanto à possibilidade de acesso a 

esses relatórios houve a negativa. Constatamos que, com a troca de comando no 

setor, as informações se perderam e nossa solicitação não havia sido encaminhada. 

A atual administração comprometeu-se a nos disponibilizar o material digital dentro 

das possibilidades concretas da guarda, dado o aumento de demanda no setor; no 

entanto, nosso pedido não foi atendido.  

A princípio, tínhamos a intenção de identificar dados da violência na cidade, e 

fazer um levantamento estatístico, por meio dos relatórios oficiais da Polícia Militar 

(PM) do Estado de São Paulo. Essa divisão de responsabilidades entre GCM e PM 

justifica-se pelo fato de ser atribuição do policiamento municipal zelar pelo patrimônio 

público da cidade e cabe à PM zelar pela segurança dos cidadãos e manter a ordem 

pública.  

Entretanto, no decorrer da pesquisa, notamos que, embora esse mapa seja 

relevante para análise do fenômeno da violência urbana, dificilmente conseguiríamos 

estabelecer conexões seguras com os dados da violência patrimonial das escolas 

estudadas e declinamos da ideia de fazer uso dessa fonte de informação. Como o 

acesso aos dados oficiais da GCM não nos foi disponibilizado, esse foi um divisor 

importante para o próximo passo, no avanço da pesquisa de campo, abdicando de 

fazer o uso científico desses instrumentos.  

Elaboramos dois instrumentos, que auxiliaram na condução das entrevistas, ou 

seja, um roteiro de entrevista semiestruturada com: a) roteiro organizado para 

condução da entrevista com diretores de escola, coordenadores ou professores do 

PEA; e conselheiros de escola que tivessem participado de alguma etapa do programa 

na cidade; b) roteiro organizado para a condução de entrevista com gestores 

municipais. 
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Durante o processo de análise de documentos, num universo de dez escolas 

selecionadas, observamos que parte delas não dispunha de todos os PPPs 

requisitados, dificultando a localização de informações relevantes para a pesquisa e 

que foi possível acessar o documento em escolas nas quais o maior número de 

documentos nos foi disponibilizado. Ressalvamos que muitas equipes eram recém-

constituídas e alguns projetos pedagógicos não estavam acessíveis também para a 

consulta desses servidores. 

Além disso, a legislação que regulamenta o PEA prevê que as escolas 

localizadas em regiões de mais vulnerabilidade social receberiam prioritariamente o 

atendimento das ações previstas e mantidas com financiamento de recursos federais. 

Assim, analisando o mapeamento urbano e a realidade concreta observada nessas 

escolas andreenses, constatamos que nem todas as escolas selecionadas estavam 

geograficamente localizadas em regiões vulneráveis ou periféricas da cidade.  

Diante dessas verificações, elaboramos critérios para a definição de uma 

amostra segura para o desenvolvimento do estudo. Iniciamos pelo critério de seleção 

que contemplava a sequência cronológica dos PPPs analisados, seguidos pelo critério 

de localização da escola em área de vulnerabilidade social.  

Dessa forma, delimitamos uma amostra de 40% das escolas. Ainda assim, 

obtivemos grande volume de informações, com variadas possibilidades de análise e 

levantamento de elementos para a discussão dos dados.  

Dado o processo de seleção das escolas participantes nessa amostra, ficou 

definido como critério de escolha:  

a) Disponibilidade de maior volume de documentos para análise de 

conteúdo: Análise de 100% a 80% dos PPPs, apresentados numa 

sequência cronológica que possibilitasse a análise das informações 

numa perspectiva de continuidade da ação pedagógica; 

b) Localização da escola em área de vulnerabilidade social: Selecionamos 

uma escola próxima da divisa com Mauá; uma próxima da divisa com a zona leste de 
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São Paulo; uma próxima da divisa com São Bernardo do Campo; e uma situada em 

região de mananciais, nos arredores da Represa Billings. 

3.1.2 Os sujeitos da Pesquisa 

Os critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa foram condizentes com os 

critérios de escolha do cenário: as entrevistas foram direcionadas aos diretores das 

escolas que compuseram a amostra do estudo; direcionada também aos 

representantes do Conselho de Escola que tinham participado do colegiado no 

período de adoção do programa na escola; a alguma liderança ou representante da 

comunidade que tivesse apresentado algum vínculo com as ações do PEA; gestores 

municipais do PEA no município que tivessem atuado em alguma fase do programa – 

da implementação à fase de ruptura na cidade, totalizando dez entrevistados. 

Durante a apresentação da pesquisa e pesquisadora, nessas escolas, 

coletamos, com os diretores, a indicação de possíveis sujeitos que também pudessem 

participar do estudo; essa indicação aconteceu seguindo o critério de ter atuado em 

alguma etapa da implantação ou do desenvolvimento do PEA em Santo André e estar 

disposto a contribuir com a pesquisa, participando da entrevista. 

Estudar um fenômeno por meio de relatos verbais implica selecionar 
indivíduos que a) detenham a informação; b) sejam capazes de traduzíIas 
verbalmente (especialmente no caso de informações não factuais); c) e  
principalmente  disponhamse a fazêlo para o pesquisador. Essas 
características dos indivíduos selecionados não deveriam constituir meros 
pressupostos; ao contrário, o pesquisador deve estar preparado para avaliá-
las durante a seleção de seus sujeitos. (LUNA, 2013, p. 58). 

Esse processo de coleta de indicações foi muito enriquecedor para a pesquisa, 

pois nele contatamos funcionários com mais tempo de atuação nessas escolas. Essas 

pessoas também se dispuseram a colaborar, ao indicarem sujeitos que poderiam 

contribuir com a pesquisa, por atenderem aos critérios de participação, 

disponibilizando contatos telefônicos e dados de lotação atual desses servidores, além 

de compartilharem conosco suas impressões sobre o programa para tais 

comunidades, tornando o processo dinâmico e fluído, apesar dos desafios. 

O processo de entrevistas foi iniciado com os diretores das escolas 

selecionadas. Da amostra, um dirigente não pôde participar da entrevista, em 
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decorrência de afastamentos médicos, que impossibilitaram a realização da conversa 

em tempo hábil – a autorização emitida pela SE determinava um período de três 

meses para a realização do estudo, in loco, e com o encerramento do prazo 

estabelecido para que realizasse a pesquisa científica nas escolas, tivemos que abrir 

mão dessa participação. Nessa etapa da pesquisa, ainda convidamos a vice-diretora 

da escola para participar da entrevista, porém, houve a recusa, por estar iniciando 

recentemente as atividades naquela escola e porque desconhecia os dados históricos 

que seriam investigados; ainda assim indicou, para a entrevista, uma pessoa da 

comunidade que havia participado ativamente do PEA da escola. 

Conseguimos o contato com duas pessoas que haviam atuado na função de 

professor-coordenador do PEA nas comunidades investigadas e de dois conselheiros 

de escola, do segmento de professores, que atuaram nas escolas durante muitos 

anos. Dentre os conselheiros, uma delas não atendeu às nossas tentativas de contato 

– mesmo após o aceite, por meio do convite em contato direto entre entrevistado e 

pesquisador – e respeitamos essa recusa.  

No que diz respeito à entrevista com os gestores municipais, conseguimos 

contatar um ex-secretário de Educação da cidade que atuou em uma das fases de 

desenvolvimento do programa no município. Os relatos nos auxiliaram a buscar 

informações complementares sobre a legislação municipal que justificariam as 

modificações de nomenclaturas e operacionalização que ocorreram no PEA, ao longo 

de sua existência em Santo André.  

O outro gestor municipal selecionado havia participado do PEA em sua fase de 

implementação na cidade, mas, apesar da prontidão e disponibilidade, a dificuldade 

de agenda desse sujeito inviabilizou a sua participação, dentro do período 

determinado para o desenvolvimento da pesquisa de campo. Dada a contextualização 

do processo de seleção dos sujeitos, apresentamos a seguir os Quadros 3 e 4 com o 

qualitativo da amostra. 
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Quadro 3: Entrevistas com os sujeitos da pesquisa das escolas selecionadas 

AMOSTRA 

UE 

SUJEITOS SELECIONADOS DADOS DE PARTICIPAÇÃO  

1 Diretor de Escola 

Professor Comunitário 

Não realizada. Afastamento médico 

Entrevista realizada na escola 

2 Diretor de Escola 

Professor Comunitário 

Entrevista realizada na escola 

Entrevista realizada em local público 

3 Diretor de Escola 

Professor representante do Conselho 

de Escola 

Entrevista realizada na escola 

Entrevista realizada em local público 

4 Diretor de Escola 

Professor representante do Conselho 

de Escola 

Entrevista realizada na escola 

Não realizada por ausência de retorno as tentativas de contato 

(recusa)  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Quadro 4: Entrevistas com gestores municipais do PEA 

AMOSTRA 

UE 

SUJEITOS SELECIONADOS DADOS DA PARTICIPAÇÃO  

1 Ex-secretário da Educação da PSA Entrevista realizada em local público 

2 Ex-gestor de Programas da SE/PSA Não realizada por dificuldade de agenda (acumula cargos e 

funções em instituições públicas e privada) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Destacamos que a pesquisa foi devidamente submetida à apreciação do 

Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP, através da Plataforma Brasil e devidamente 

aprovada sob o parecer número 3.063.556, de 6 de dezembro de 2018. 

Assim, apresentaremos, no próximo capítulo, o resultado da discussão dos 

dados no intento de auxiliar na compreensão do contexto histórico em que se 

desenvolveu o PEA e seus desdobramentos na cidade. 

3.1.3 Análise de documentos: Projetos Político-Pedagógicos 

 

No procedimento de análise de documentos, nos deparamos com um material 

vasto, denso e rico de informações, para dar o tratamento que havíamos nos proposto. 

Como fontes primárias de informação, analisamos decretos, portarias, decretos, 
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manuais operacionais e demais documentos legais que regulamentam as políticas 

públicas referenciadas nesta pesquisa. 

Realizamos a análise dos PPPs das dez escolas que participaram do PEA 

desde a fase de sua implementação pela Prefeitura Municipal de Santo André, no 

período compreendido entre 2007 e 2016. 

O documento, como fonte de informação, assume diferentes formas: literatura 
pertinente a um assunto, anuários estatísticos e censos, prontuários médicos, 
legislação, etc. são todos exemplos de fontes documentais. Como ocorre em 
relação às demais fontes, as informações obtidas em documentos podem ser 
diretas e indiretas. (LUNA, 2013, p. 56). 

Em novembro de 2018, encaminhamos para a SE solicitação para que nos 

autorizasse a desenvolver a pesquisa científica nessas dez escolas municipais. 

Encontramos percalços, quanto ao encaminhamento do pedido, em decorrência de 

mudanças nos trâmites burocráticos adotados pela SE para formalizar a autorização 

que nos foi concedida em janeiro de 2019, estabelecendo prazo de duração 

equivalente a três meses.  

Como os diretores de escolas estavam de férias, aguardamos o retorno das 

férias e o início das atividades letivas, para dar início aos procedimentos de 

apresentação – da pesquisa e pesquisadora – e os agendamentos com as diretoras 

das escolas para analisar esses documentos. Em algumas escolas, o volume de 

documentos para análise foi avultado, exigindo outras duas visitas para completar a 

etapa de análise e coleta de dados relevantes para o estudo. Em outras, por outro 

lado, as visitas foram reagendadas, em decorrência de compromissos dos dirigentes 

e/ou dificuldades em localizar todos os PPPs correspondentes ao período investigado. 
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4. CAPÍTULO IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

Neste capítulo trataremos, especificamente, dos relatos e depoimentos 

coletados nas entrevistas, localizando o PEA – e programas originados a partir dessa 

política pública – apontando suas potencialidades e fragilidades, a partir da percepção 

de alguns atores curriculares.  

Nesse exercício de apreensão de sentidos, à luz dos conceitos e proposições 

dos autores que dialogam com os temas escola, comunidade, educação, poder, 

currículo e violência, apresentaremos as possibilidades de intervenção para prevenir 

e combater a violência praticada contra o patrimônio escolar. 

Nas entrevistas, observamos a recorrência de termos como depredação, 

invasão, pichação, roubo, furto e vandalismo, associados aos atos violentos 

cometidos contra o patrimônio público. Para fins de discussão de resultados, não 

empregaremos o termo “vandalismo”, ao nos referirmos à destruição do patrimônio 

material, para evitar o risco de reforçar as lendas e os mitos associados às tribos dos 

vândalos e à saga desses povos ditos bárbaros, que carregam uma carga histórica 

sobre a qual não nos aprofundaremos neste estudo, mas que, no limite, disseminam 

preconceitos étnicos. 

4.1 PEA: RELAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 

 

Iniciamos nossas entrevistas investigando o nível de intimidade ou de contato 

dos entrevistados com o PEA ou com a história do programa na escola onde atuam. 

Constatamos que dois sujeitos, que pertencem ao segmento do magistério público, 

não tiveram esse contato, no período de 2007 a 2013, pois ainda não possuíam 

vínculo com a prefeitura, mas conhecem os desdobramentos do programa convertidos 

na base estrutural dos demais programas existentes no município. Os demais sujeitos 

relatam contato com as atividades desenvolvidas em fins de semana – por meio do 

PEA ou da ação Escola-Comunidade. 
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A palavra “comunidade” nos remete à ideia de algo que é comum, 

compartilhado por todos e/ou ainda nos leva ao sentido de algo público. Ao 

aprofundarmos os estudos, encontramos em Bauman (2003) conceituações que nos 

levam a pensar em agrupamentos humanos organizados em torno de características 

que os aproximam – dos estéticos aos lugares onde estão situados – e, ao mesmo 

tempo, diante da insegurança do mundo atual, acirra as individualidades.  Sobre os 

diversos elementos constitutivos da comunidade, encontramos que: 

O “fundamento epistemológico” da experiência de comunidade, seríamos 
tentados a dizer “de uma comunidade bem tecida”, se a expressão não fosse 
pleonástica – nenhum agregado de seres humanos é sentido como 
“comunidade” a menos que seja “bem tecido” de biografias compartilhadas 
ao longo de uma história duradoura e uma expectativa ainda mais longa de 
interação frequente e intensa. (BAUMAN, 2003, p. 47). 

Quando questionados sobre como percebem a relação entre a escola em que 

atuam, com a comunidade onde estão inseridas, alguns sujeitos apontam a existência 

de participação e parceria para a construção de laços comunitários: 

Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema. As mães, quando eu preciso 
chamar, as mães são presentes mesmo que seja por questão que a criança 
teve algum problema de comportamento, ou alguma defasagem que a gente 
vê, alguma coisa gritante na criança, a gente chama a família: vem para a 
gente poder investigar, para ver o que está acontecendo, que a gente pode 
estar tendo aquela parceria, elas vêm. Às vezes, elas não podem vim durante 
o dia e a gente marca em dia de RPS e isso fica mais fácil e aí as mães vêm. 
Então, assim, é uma comunidade presente. A gente consegue trazer o que 
mais precisa para perto da gente e não tem problema. (Sujeito A). 

De acordo com Bauman (2003), a palavra comunidade sugere coisa boa, pois 

carrega consigo sensações relacionadas a aconchego, segurança, proteção, 

solidariedade: 

Em suma, “a comunidade” é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, 
a nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 
possuir. Raymond Williams, atento analista de nossa condição comum, 
observou de modo cáustico que o que é notável sobre a “comunidade” é que 
“ela sempre foi”. Podemos acrescentar: que ela sempre esteve no futuro. 
‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome do paraíso perdido – mas a que 
esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos febrilmente os 
caminhos que podem levar-nos até lá. (BAUMAN, 2003, p.9). 

No depoimento do Sujeito C, esse sentimento do porvir, é manifestado depois 

da recente violência que acometeu o patrimônio escolar, mas que encontra na 

comunidade a força motriz para ressurgir, na tentativa de “trazer essa escola de volta”: 
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Depois daquele arrombamento que teve há pouco tempo, no ano passado, o 
lado de pertencer, de falar isso é nosso, a gente tem que cuidar mudou muito. 
Então assim, o Conselho de Escola agitou a comunidade e aí começaram a 
aparecer computadores, coisas que foram subtraídas com o furto e aí houve 
uma revolta de parte de pessoas daqui para trazer essa escola de volta 
porque ela ficou realmente muito, muito prejudicada. (Sujeito C). 

Essa percepção sobre a relação escola-comunidade, mostra-se às avessas, 

em outras localidades, pois, segundo os depoimentos dos Sujeitos D e F, o patrimônio 

escolar sofreu toda ordem de violência: depredação, pichação, roubo, incêndio, 

invasão, arrombamento, destruição dos trabalhos expostos:  

Essa escola era muito depredada, sofria com pichação, com roubo, 
entendeu? E era muito frequente, inclusive teve até um incêndio, onde foi 
destruído todo o material que a gente tinha. A molecada jogou um fósforo ali 
no depósito e acabou pegando fogo em todo o material que a escola tinha. 
(Sujeito D). 

Eu sou moradora do bairro há 24 anos e conheço bem a comunidade. 
Histórico de invasão, a escola sempre teve. Eles entravam na escola, eles 
roubavam os objetos, os equipamentos, até mesmo vandalismo também 
acontecia. Destruíam trabalhos que estavam expostos, arrombavam portas e 
chegaram a levar computadores, instrumentos musicais. O depósito também 
foi arrombado, levaram as bolas – ficava do lado de fora da escola – o acesso 
era mais fácil. (Sujeito F). 

Corroborando com essa percepção, o Sujeito E expressa esse conjunto de 

ações de forma precisa, segura, concisa:  

A escola sofre bastante, eles entram várias vezes, até o ano passado, faz um 
ano e meio, eles destruíram a escola entraram e de uma forma bem violenta 
mesmo, de roubo e muito de vandalismo, de quebrar todas as portas, destruir 
todos os armários, de jogar todos os materiais das crianças que tínhamos na 
escola no chão, de quebrar, de desperdiçar, de jogar... (Sujeito E). 

Na sequência desse depoimento, o Sujeito E complementa: “Quem destrói a 

escola são, às vezes, pessoas daqui, então as pessoas ficam se lamentando, mas 

não fazem coisas efetivas. O que poderíamos fazer?”. Em busca de possibilidades 

elucidativas para essa indagação, consultamos Arendt (2013, p. 98-99): quando quer 

que se exija do interesse do sujeito – carregado de subjetividades individuais e 

coletivas -  que ele ceda deliberadamente aos interesses do mundo, distintos dos 

seus, percebe-se a incompatibilidade de perspectivas, pois:  

Esperar de pessoas que não tem a menor noção acerca do que é a res 
pública, a coisa pública, que se comportem de maneira não violenta e 
discutam racionalmente em questão de interesse não é realista nem razoável.  



90 

 

Esse revela-se como mais um dos desafios que a educação tem nas mãos: o 

trabalho de descortinar cenários que operam a serviço da manutenção das coisas 

como elas estão, para que assim permaneçam e a ordem social seja mantida como 

está. Os sujeitos também percebem a falta de opções de lazer na comunidade e a 

escola aparece como alternativa à ausência desse direito; para saciar essa 

necessidade, buscam acessar o espaço escolar nos fins de semana (o que é legítimo), 

mesmo que seja sem a autorização formalizada (o que é intolerado). 

E a nossa escola é uma escola grande que até comportaria tudo isso. E eu 
penso que dessa forma essas invasões, essa dificuldade de acesso, isso 
facilitaria para eles, ao invés de invasão. A gente teria até uma turma que, de 
repente, cuidasse da nossa escola. Porque é onde eles têm para se divertir 
aos finais de semana. (Sujeito B). 

Então, nós não abrimos aos finais de semana, mas a ideia de dar o espaço, 
a concessão do espaço para esses esportes, atendendo a comunidade com 
dia, horário preestabelecido e pessoas responsáveis, nós percebemos que 
mudou muito o respeito de fora porque a qualquer instante era motivo de eles 
pularem o muro, brigarem. Claro que às vezes o alarme toca no final de 
semana porque, por exemplo, eles pularam o muro pra jogar, mas é bem 
menos. O nosso conselheiro que fica de olho, relata. (Sujeito C). 

A partir desses depoimentos, percebe-se que, embora exista o discurso da 

abertura da escola para a participação comunitária, são pequenas frestas de acesso 

que dificultam o estabelecimento de laços de confiança e parceria para o cuidado 

compartilhado com a coisa púbica.  

Essa perspectiva, de abertura para a comunidade utilizar a escola de maneira 

organizada e deliberada, é consensual e o PEA surgiu como resposta para atender 

aos direitos constitucionais que vinham sendo negados à população mais vulnerável, 

dos pontos de vista social, econômico e cultural: 

A proposta valoriza a cultura popular, as expressões juvenis e o protagonismo 
da comunidade, contribuindo para fortalecer o sentimento de identidade e 
pertencimento. A escola amplia a sua relação com a comunidade e, por meio 
da troca de saberes, pode promover um redimensionamento da sua prática 
pedagógica, tornando-se mais inclusiva e competente na sua ação educativa. 
(MEC, 2013, p. 33) 

Ao propor a ampliação da relação escola-comunidade e da dimensão da prática 

pedagógica, o MEC (2013) convida para o planejamento e a construção do currículo 

escolar todos os envolvidos em atos pertinentes, que implica: 
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Todo e qualquer ator social envolvido nas “coisas” do currículo seja ouvido 
como importante para a democratização de um artefato inventado 
socialmente e que, ao longo dos séculos vem reproduzindo situações 
extremamente autocráticas e, com isso, produzindo exclusões. A distribuição 
do saber curricular é uma das maquinarias pedagógicas das mais perversas 
com aqueles que não se situam nos segmentos hegemônicos da sociedade. 
(MACEDO, 2013, p. 429). 

Os vínculos comunitários são tecidos a partir da escuta atenta às necessidades 

que a população demanda para a escola, numa via de mão dupla, sem ignorar o fato 

de que a escola também tem propósitos bem definidos pelas classes hegemônicas.  

Dessa forma, a mudança nas condições concretas da realidade “exige mobilização, 

organização do povo, programas, essas coisas todas que não estão organizadas [...] 

só dentro de uma sala de aula ou de uma escola” (FREIRE; SHOR, 1987, p. 162). 

As necessidades da comunidade, atravessadas pela falta de garantia de 

acesso aos direitos fundamentais, quando não são atendidas precariamente, 

envolvem os processos de desintegração social, também observados em sociedades 

de massa das superpotências mundiais e afeta os setores da população que mais 

necessitam da atuação estatal: 

O declínio dos serviços públicos: escola, polícia, correio, coleta de lixo, 
transporte, etc.; a taxa de mortalidade nas estradas e os problemas de tráfego 
nas cidades; a poluição do ar e da água – são os resultados automáticos das 
necessidades das sociedades de massa que se tornaram incontroláveis. 
(ARENDT, 2013, p. 104). 

Em suma, à comunidade cabe buscar meios de participação e mobilização em 

torno de suas principais pautas na luta por seus direitos. Quando falamos em uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade, situamos geograficamente famílias 

inteiras vivendo em evidentes condições de exclusão social, manifestada em diversas 

frentes, como apontam os depoimentos em destaque: 

Crianças que vêm, vão embora sozinhas, mas a gente sabe também que 
ficam sozinhas dentro de casa; ou porque não tem o pai, só tem a mãe e a 
mãe trabalha fica com a avó, mas a avó acaba tendo outra residência e acaba 
vindo só para dar uma olhadinha.  (Sujeito B). 

 

A gente sabe de crianças aqui que são usadas de “aviãozinho” do tráfico, 
infelizmente.  (Sujeito C). 

 

Além de muita criança ter abandonado a escola, também aqui era como um 
refúgio para eles. Então tinha muita criança aqui (que) ficava jogada para lá 
e para cá e esses pais também não tinham condições socioeconômicas de 
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estar pagando um curso e aqui, o Escola Aberta oferecia isso tudo para a 
comunidade. (Sujeito D). 

 

É um lugar de periferia, é um lugar onde as pessoas têm pouco acesso a 
livros, à biblioteca, a praças, a coisas relacionadas à Educação Física 
mesmo, hoje há a crise do desemprego, mas é um lugar onde as pessoas 
necessitam e é uma escola que sofre violência, que sofre invasões, enfim 
ainda é um lugar que atenderia todas os requisitos para poder ter o Programa, 
até hoje. (Sujeito E). 

 

Eu ainda vejo essas questões com certeza. Há muita dificuldade social, as 
pessoas não têm acesso a cursos, as pessoas não têm acesso nem mesmo 
à educação muitas vezes também por falta de conhecimento, questões da 
família – famílias desestruturadas, muitos não procuram a escola, até jovens 
não tem acesso ao trabalho por conta de não terem o estudo. (Sujeito F).  

 

O governo federal muitas vezes ele mesmo que indicava algumas escolas 
mediante dados do censo que eles têm, eles mesmos indicavam diretamente 
quais escolas receberiam o programa e tendo como critério a vulnerabilidade 
social da localização ‘digamos’ daquela escola. (Sujeito G). 

 

Graças a Deus aqui eu nunca tive nenhum problema. Assim, os pais são bem 
parceiros, essa escola nunca teve problema de assaltos, de arrombamentos, 
de vandalismo, de nada.  (Sujeito A). 

 

O depoimento do Sujeito A causou-nos certo estranhamento: Como não 

perceber a presença de pessoas em situação de exclusão social na comunidade onde 

atua, tampouco perceber a violência na escola? Podemos presumir que a 

invisibilidade social se apresenta de tal forma, que as pessoas acabam naturalizando 

a pobreza e a miséria como se fossem condições inerentes àqueles grupos, ou, ainda, 

no campo das suposições, pode ser traduzida como falta de interesse, empatia, 

descaso com o problema, porque encontra-se do outro lado da balança social. 

Independentemente das tentativas de elucidar a questão, dificilmente encontraremos 

uma maneira defensável de justificar essa “cegueira social.  

Quando questionados sobre as facilidades e dificuldades na relação escola-

comunidade ou, ainda, na percepção de mudanças no cenário da violência contra a 

escola na atualidade, os Sujeitos A e B não conseguiram avaliar se as ações em 

andamento na escola podem ser ou não consideradas como legados do programa, 

pois não acompanharam o processo de desenvolvimento naquelas comunidades, 

dentro do recorte cronológico do estudo, entretanto, o Sujeito A contribuiu com seus 

relatos na condição de observador. O Sujeito C justificou: “Não consigo enxergar 
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porque eles (da comunidade) nem se referem a isso [...] Acho que o Programa Mais 

Saber hoje junto, é um programa que vem do governo federal”. 

Esse relato nos leva a inferir que o Sujeito C desconhece a dinâmica das 

políticas públicas no município, fator esse que dificulta o estabelecimento de elos com 

os antecedentes históricos dos programas. Também indica a necessidade de uma 

política de formação para instrumentalizar os atores sociais que atuam nas escolas, 

desenvolvendo essa consciência histórica. 

Dentre os depoimentos sobre as facilidades e dificultadores, aspectos positivos 

e negativos para o desenvolvimento do PEA e a relação escola-comunidade nas 

unidades escolares, solicitamos a indicação de algum legado mantido para a 

comunidade, de valor ou não, mas que estivesse relacionado às práticas educativas. 

Substancialmente, enquanto pontos positivos, encontramos os relatos, assim 

agrupados: 

• Valorização da e na comunidade 

Valorizar as pessoas que estão dentro da comunidade. (Sujeito E). 

A comunidade aderiu a esse programa.  (Sujeito G).  

Minha filha foi coordenadora do PEA, meu filho foi oficineiro e Professor 

Comunitário e meu marido foi oficineiro.  (Sujeito D). 

 

• Sentimento de pertencimento 

As pessoas participavam, se sentiam pertencentes àquele espaço. (Sujeito 

E). 

 Houve uma transformação radical na escola: a escola se tornou outra. 

(Sujeito G). 

Começou a ver a escola como espaço dele. (Sujeito G). 

 

• Espaço de participação comunitária e convivência 

Teve a escola lotada aos finais de semana.  (Sujeito E). 

Muitas pessoas com depressão se ocuparam com os cursos.  (Sujeito F). 

O fato da comunidade estar inserida nesse programa.  (Sujeito F). 

Faz falta às pessoas que aos finais de semana não têm o que fazer. (Sujeito 

E).  
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 Eu encontro com algumas pessoas que falam que sentem saudade.  (Sujeito 

A).  

Sempre passam lá na escola para ver se vai voltar o programa.  (Sujeito A). 

 Para as pessoas se ocupar com alguma coisa.  (Sujeito F). 

Eu encontro, falam que sentem saudade e que gostariam que voltasse.  

(Sujeito F). 

Eu fiz muitos amigos no Programa. (Sujeito F). 

A escola começou a ser mais frequentada, inclusive pelos pais. (Sujeito G). 

 

• Espaço de aprendizagens 

Era um lugar onde eles tinham acesso aos cursos. (Sujeito F).  

Atualmente também sou monitora do Programa Mais Saber na escola.  

(Sujeito D). 

Foi depois disso que eu tive vontade de estudar, de fazer Pedagogia. (Sujeito 

F). 

Eu incentivava muito as pessoas, também, a voltarem para a escola. (Sujeito 

F). 

Pessoas eram mandadas para aprender a se relacionar com pessoas. 

(Sujeito F). 

Comunidade que ia no final de semana participar da oficina. (Sujeito G). 

Tinha o compromisso também do aprendizado do aluno. (Sujeito G). 

 

• Cuidado com o patrimônio escolar 

Eles também se preocupavam com a escola, com o cuidar da escola. (Sujeito 

F). 

Tinha um compromisso com aquele espaço também. (Sujeito G). 

O Programa Escola Aberta repercutia no cuidado com a escola. (Sujeito G). 

 

Em relação aos elementos dificultadores e pontos negativos, encontramos os 

seguintes relatos: 

• Gestão do PEA 

Achava que tinha falhas, na questão da condução das atividades. (Sujeito E).  

Falta mais para articular tudo isso e fortalecer o Conselho de Escola. (Sujeito 

E). 

 

• Formação dos voluntários 
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Faltou um pouquinho de investimento em formação das pessoas e da própria 

comunidade. (Sujeito E) 

Pegar pessoas capacitadas no campo de arte, de cultura, de música, de 

dança. (Sujeito E). 

 

• Burocracia excessiva 

A dificuldade para a compra de materiais.  (Sujeito E).  

Tinha burocracia demais para comprar materiais.  (Sujeito F). 

 

• Manutenção escolar 

Faltava um investimento na própria manutenção. (Sujeito E). 

 

• Mau uso do espaço público 

Estavam com acesso, espaço e materiais, mas não estavam sendo bem 

cuidados. (Sujeito E)  

Às vezes acontecia vandalismo. (Sujeito E). 

 

• Segurança 

 Um policiamento, eu acho que faltou isso. (Sujeito F). 

Às vezes tinha algum desentendimento e não tinha a quem recorrer. (Sujeito 

F). 

No plano da gestão municipal do PEA, quando questionado sobre os critérios 

utilizados para a inclusão de outras comunidades no programa, no decorrer do tempo 

em que houve a ampliação da área de abrangência na cidade, destacou-se que: 

Nós acabamos seguindo o mesmo padrão das escolas, com maior 
vulnerabilidade e acrescentamos um outro item que era a escola que não 
tinha nenhum espaço de lazer que ofertasse para população local. Então 
esse foi um critério que a gente acabou adotando também: comunidades 
onde tinha escolas, mas que no entorno não tinha nenhum espaço de lazer 
para a comunidade. Nós vimos na escola esse espaço que podia ser ocupado 
para a comunidade passar lá o final de semana fazendo as oficinas, 
brincadeiras, jogos, etc. Esse foi um critério traçado pela nossa gestão 
municipal. (Sujeito G). 

Diante da multiplicidade de olhares, que revelam vivências de diferentes atores 

curriculares, para analisarmos os dados aqui discutidos, trazemos a contribuição de 

Abramowicz (1996, p.19) de que “a experiência de avaliação faz parte de nossa vida. 

Na atual sociedade somos sempre chamados a julgar; constantemente estamos 

analisando e apreciando tudo que nos cerca”. Assim, é esta tentativa preliminar de 
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avaliar a relação escola-comunidade e comunidade-PEA, tomando como instrumento 

a percepção dos sujeitos.  

Enlaçando essas contribuições, observamos que, embora existam elementos 

que indiquem a necessidade de aprimoramento de algumas estratégias e ações, na 

operacionalização do programa, em linhas gerais, a finalidade de estreitar os vínculos 

entre escola-comunidade, por meio da política pública, mostrou-se efetiva. O 

sentimento de valorização e pertencimento parece ter atingido seu propósito. A 

comunidade sente falta. E como já afirmamos, onde há falta, há direitos sendo 

negligenciados.   

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA NA PERCEPÇÃO 
DOS SUJEITOS 

 

Como já apresentado, uma das leituras possíveis para as justificativas das 

motivações da violência empregada contra a escola – se é que algum dia haverá uma 

justificativa conclusiva para isso – está associada às injustiças sociais. No depoimento 

de um dos sujeitos, essa tentativa explicativa é percebida quando a memória sobre 

atos de depredação e furtos deixaram sua marca física, pois é relatado que “não se 

tinha portas, móveis foram danificados, havia muita maldade. Você via que era 

desnecessário o que eles fizeram: eles não só roubaram, eles destruíram. Era 

calamidade, havia muito ódio mesmo” (Sujeito C). 

Nesse sentido, Arendt (2013, p. 99) afirma que atos de violência podem ser 

interpretados como artifício racional para chamar a atenção pública para os problemas 

imediatos: 

A violência, sendo instrumental por natureza, é racional à medida que é eficaz 
e, alcançar o fim que deve justificá-la. E posto que, quando agimos, nunca 
sabemos com certeza quais serão as consequências eventuais do que 
estamos fazendo, a violência só pode permanecer racional se almeja 
objetivos de curto prazo. Ela não promove causas, nem a história, nem a 
revolução, nem o progresso, nem o retrocesso; mas pode servir para 
dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública. 

Sobre as explosões de raiva contra as injustiças sociais, na perspectiva dos 

sujeitos por elas afetados, Arendt (2013, p.82) discute que “o ponto é que, em certas 

circunstâncias, a violência – o agir sem argumentar, sem o discurso ou em sem contar 
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com as consequências – é o único modo de reequilibrar as balanças da justiça” e 

acrescenta que, dessa forma, “a raiva e a violência que às vezes – mas não sempre 

– a acompanha pertencem às emoções naturais do humano e extirpá-las não seria 

mais do que desumanizar ou castrar o homem” (grifos do autor). Nesse sentido, Arendt 

esclarece ainda que: 

Recorrer à violência em face de eventos ou condições ultrajantes é sempre 
extremamente tentador em função de sua inerente imediação e prontidão. 
Agir com rapidez deliberada é contrário à natureza da raiva e da violência, 
mas não os torna irracionais. Pelo contrário, tanto na vida privada quanto na 
vida pública há situações em que apenas a própria prontidão de um ato 
violento pode ser um remédio apropriado. O ponto central não é que isso, nos 
permite desabafar – o que poderia igualmente ser feito dando-se uma 
pancada na mesa ou batendo a porta. (ARENDT, 2013, p. 82). 

Outra linha explicativa caminha pelas vias da dificuldade de acesso e 

participação nas coisas da escola, que distancia as pessoas e impõem barreiras 

arbitrárias que se pretendem mais eficientes que os muros físicos da instituição: 

Enquanto professor, enquanto gestor a gente tem que trazer a comunidade 
para próximo da escola porque acho que quando você tem a comunidade 
próxima, as mães mais próximas eu percebi que (há) essa conversa mais 
franca, esse entendimento, esse acolhimento. Porque na realidade eles 
precisam ser acolhidos e você consegue eliminar, muitas vezes, essa 
violência contra a escola. E você conseguir trazer a família para dentro da 
escola, isso é importante. Não pode por muita barreira de não trazer a família. 
(Sujeito A). 

As causas para a depredação ainda aparecem relacionadas à ausência do 

Estado em regiões carentes da cidade, ao negligenciar os direitos sociais garantidos 

no Art. 6o da Constituição Federal, como o direito ao lazer:  

Eu penso que aqui, nessa comunidade, por eles não terem uma área de lazer, 
não ter Cesa apesar de precisar bastante, eles acabam invadindo a escola. 
A escola não estando aberta, eles buscam meios. E é por meio da invasão. 
(Sujeito B). 

Olha o que eu te falei da quadra: você não vai usar a quadra porque a quadra 
é da escola, então você não vai usar. Mas a quadra é deles também. Qual 
espaço que eles têm? O nosso entorno se tornou o quê? É uma selva de 
pedras, não tem espaço para nada. Se você vai numa quadra, numa praça 
para brincar, você é assaltado. Então se encontra um lugar onde tem 
pessoas, estão observando o que acontece, nada mais justo do que você 
estar naquele lugar e é o que te falei: em contrapartida eles fazem? Eles 
ajudam a cuidar (da escola). (Sujeito D). 
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Ao retratar a falta de espaços de lazer na comunidade, notamos a manifestação 

da violência ou de grave ameaça à pessoa, realizada com ou sem o uso de arma, 

restringindo ainda mais os escassos espaços de lazer nas periferias, conectando o 

direito ao lazer a outro direito social fundamental para a busca de qualidade de vida 

no local onde se vive: a segurança. Acrescemos, ainda, o clamor pela justiça social, 

ao reivindicar o acesso à quadra, pois não há “nada mais justo do que você estar 

naquele lugar” no processo de apropriação legítima e de responsabilidades 

compartilhadas de um espaço que é público – já que “em contrapartida eles fazem? 

Eles ajudam a cuidar” da escola, do bem público com e pelo público.  

Corroborando com essa declaração, encontramos outro depoimento que 

justifica que a violência acontece “porque não adianta a escola estar fechada e ficar 

falando da outra. As pessoas acessam a escola porque é pública, portanto é um direito 

de todos, para os alunos e para a comunidade também. Deveria ser, deveria ser” 

(Sujeito E). 

Em outros momentos da entrevista, o Sujeito E retoma essa convicção ao 

reafirmar que “a hora que a escola estiver aberta para todo mundo usar e as pessoas 

se sentirem pertencentes e os jovens terem o que fazer dentro da escola, eu acho que 

a violência tende a diminuir”. Nesse caso, a falta de sentimento de pertencimento 

justificaria a violência contra a escola e, por outro lado, os caminhos para a sua 

superação seria o cultivo dessa crença subjetiva de união dos diferentes em torno de 

um interesse comum, em comunhão pacífica e construtiva. 

Além dessas motivações, o consumo e o tráfico de drogas na comunidade 

foram apontados como possíveis causadoras de violência, especialmente entre os 

jovens, além da falta de cursos relacionados ao mundo do trabalho, em detrimento do 

desemprego, respectivamente: 

Porque eu acho que os adolescentes estão muito envolvidos com drogas, se 
estivessem participando de esportes, de atividade cultural, de alguma coisa 
que contassem, eles estariam menos dentro das drogas que é um problema 
recorrente ali no bairro, acho que em todos, mas ali é bastante. Então se torna 
usuário, precisa de dinheiro e às vezes não é só vandalismo. As invasões, às 
vezes, são para vender as coisas e comprar drogas. (Sujeito E). 

 



99 

 

A falta ter a coisa técnica (na comunidade), trazer cursos técnicos também. 
A falta de emprego está tão grande. Enfim eu acho que precisa disso sim. 
(Sujeito E). 

Aliado a esses fatores, também há indicação de que episódios de violência 

escolar poderiam estar relacionados a problemas na estrutura das instituições sociais: 

Bem, na minha opinião, eu acho que a violência contra a escola é uma 
questão de problema social e eu acho que esse é o ponto mais importante, a 
questão familiar, por conta de estrutura familiar – porque eu acho que essa 
desestruturação familiar atinge a escola também. A escola poderia agir 
trazendo cursos, palestras, trazendo a comunidade, as pessoas da 
comunidade para perto, eu acho que ajudaria muito. (Sujeito F). 

Na vertente do fracasso da ideia de comunidade e demais instituições sociais, 

Bauman (2003, p.47) indica que, inclusive a nossa autoimagem, enquanto sujeitos 

singulares e coletivos, também passa por um processo de mutabilidade veloz, “mas 

as coisas tampouco parecem sólidas dentro da casa da família do que na rua” e que: 

É essa experiência que falta hoje em dia, e é sua ausência que é referida 
como “decadência”, “desaparecimento” ou “eclipse” da comunidade – como 
já notava Maurice R. Stein em 1960: as comunidades se tornam cada vez 
mais dispensáveis... As lealdades pessoais diminuem seu âmbito com o 
enfraquecimento sucessivo dos laços nacionais, regionais, comunitários, de 
vizinhança, de família e, finalmente, dos laços que nos ligam a uma imagem 
coerente de nós mesmos. (BAUMAN, 2003, p. 48). 

Assim, segundo Bauman (2003, p. 46) não é só a moldura social de trabalho e 

de sobrevivência que estão se desmanchando; a própria ideia de lugar também está 

se desfazendo e “ninguém testemunha a vida de ninguém”, pois: 

O que acontece é que nada nele permanece o mesmo durante muito tempo, 
e nada dura o suficiente para ser absorvido, tornar-se familiar e transformar-
se no que as pessoas ávidas de comunidade e lar procuravam e esperavam. 

A imagem do lugar, atribuída a determinadas comunidades, é submetida a 

julgamentos de outras comunidades, que acirram as desigualdades sociais na cidade 

e, nessa ótica, a escola é produtora e reprodutora de violência, que, voltada contra si, 

é manifestada por meio de atos contra a ordem social que ela representa e sustenta: 

Já são marginalizados, às vezes, até pela própria comunidade escolar, então, 
quando você está na periferia, as pessoas já vão com esse estigma: é um 
lugar de violência, é um lugar de roubos, é um lugar de drogas, é um lugar 
ruim, é um lugar de vândalos; já fica esse estigma, já tem esse estereótipo 
de que nesses lugares estão as piores pessoas, estão as pessoas que não 
querem saber de nada, que só querem destruir, que só querem roubar, que 
não querem estudar... (Sujeito E). 
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A violência, ela é reproduzida. Inclusive por nós, professores, a violência é, 
muitas vezes, reproduzidas e aí a gente tem que tomar todo o cuidado para 
não ser reprodutor disso. Tem que medir as palavras, saber contextualizar as 
coisas pra não reforçar os preconceitos, para não reforçar os estigmas, e daí 
precisa do quê? De formação, capacitação, mediação, praticar escuta. 
Conflito é natural que exista. O que não é natural é deixar os conflitos 
transformarem em violência, mas conflito, em todo momento estamos em 
conflito. (Sujeito G). 

Enfim, dentre as causas já analisadas, a falta de oportunidades e de acesso à 

educação de qualidade para todos, agravadas pela falta de reconhecimento social 

com o trabalho educativo, seriam produtoras dessas violências:  

Eu acho que o que gera a violência é a falta de oportunidades, a falta de 
valorização, acho que a falta de oportunidade é tudo. A qualificação da escola 
e da educação, o reconhecimento do trabalho educativo pode ser uma forma 
de valorizar, de trazer essas crianças com uma visão de mundo melhor, de 
saber que elas são capazes. Isso é fundamental. (Sujeito E). 

Além dessas motivações, as entrevistas apontaram outras causas da violência 

(Quadro 5): 

 
Quadro 5: Percepção dos sujeitos sobre a existência de outras violências na escola 

VIOLÊNCIA  JUSTIFICATIVA 

Violência contra a mulher 

 

Nós recebemos uma ação que teve foi uma palestra, a gente 

percebe que muitas mulheres ainda não relatam, tem medo. 

Nós temos muitas alunas que às vezes se ausentam, ou 

chegam machucadas, aqui tem muito. A gente percebe muita 

violência. Teve uma aluna que relatou para mim, na semana 

passada, que graças a Deus agora ela estava estudando, 

porque o marido tinha morrido porque não deixava ela sair de 

casa e todos os dias ela apanhava. (Sujeito C) 

Assalto, tentativa de invasão devido à drogadição Em 10 dias assaltaram um professor, em frente ao 

estacionamento da escola e começaram a mexer nas grades 

diariamente. E existe um enfrentamento, por eles quererem 

se drogar, eles fingem que não veem (Sujeito C) 

Maus-tratos à Infância Outro tipo de violência que a gente percebe aqui bastante é 

entre pai e filho: espancamento, maus-tratos, bastante. 

Negligência, negligências demais. (Sujeito C) 

Drogadição Eu acho que hoje em dia, você percebe pela quadra que está 

cheia de buracos no muro, do lado de lá: a droga. (Sujeito D) 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 6: Percepção dos sujeitos sobre a existência de outras violências na escola (Continuação). 

VIOLÊNCIA  JUSTIFICATIVA 

Pichação Começaram a pichar o muro, já teve gente que foi e falou que 

não, que não era mais para fazer e pararam, entendeu? 

(Sujeito D) 

Violência contra o professor; 

Violência contra o servidor 

Conflitos interpessoais 

Eu acredito que existam sim: contra os professores, contra os 

funcionários, violência de uns com os outros. Quando eu era 

coordenadora via conflitos simples. Não tinha assim alguma 

coisa mais violenta ou agressões, isso não. Às vezes, alguns 

desentendimentos, mas logo se resolvia, eram coisas 

simples e fáceis de resolver. Eram divergências de opiniões, 

principalmente. (Sujeito F) 

Ausência do Estado  A violência é porque as pessoas não têm saída, não tem 

formação, faltam programas de todas esferas. Eu acho que 

ação pública de tudo quanto é parte. E isso é muito sério são 

pessoas desassistidas totalmente e marginalizadas porque 

não se acredita, não tem uma política pública, uma coisa que 

se incentive, que mostre para aquelas crianças e para 

aqueles adolescentes o que é bom, o que é bonito, o que 

podem fazer. (Sujeito E)  

Violência relacional; 

Violência contra o patrimônio 

Tem várias formas de violências, não só como gestor mais 

como educador e professor; você tem aquela violência física 

onde a escola é agredida, depredada, vidro quebrado, a 

telha, escola que é invadida, furtada, então são tipo de 

violências que a escola sofre. (Sujeito G) 

Agressão verbal Mas, eu acho que tem outros tipos de violência muitas vezes 

que ela está na cultura da violência, na agressão verbal, na 

forma como as pessoas tratam e lidam uma com a outra, você 

percebe violência na forma como o professor dá aula. (Sujeito 

G) 

Propagação da cultura do ódio;  

Cultura do silêncio 

 

Campanha negativa contra a escola 

O professor, muitas vezes, ele pode utilizar linguagens 

violentas ou ele pode propagar uma cultura de paz, pode 

enfatizar coisas mais positivas e menos negativas. De certo, 

nós estamos resistindo ao que restou e com uma enxurrada 

de propaganda contra isso: o que vale é o discurso do ódio, 

discurso da tristeza, não é a Arte, não é a poesia porque ‘a 

escola não é pra isso, escola não é pra discutir gênero, 

política, a escola não é para se envolver’ e infelizmente eu 

acho que esse pensamento sutilmente entra nas cabeças dos 

professores e já tinha uma cultura de autoritarismo, de vinte 

e um anos de ditadura militar que ainda nós sofremos hoje, 

essa cultura do silêncio. (Sujeito G) 

Estado ausente  Vemos um governo que está tirando os direitos, como: 

direitos trabalhistas, da educação, direito do menor... Cada 

dia que você, uma notícia de ação do governo é para acabar 

com algum direito. (Sujeito G) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Embora o fenômeno da violência revele ser um problema social grave que 

acomete a sociedade em diferentes frentes, em oposição a essa percepção, 

encontramos, nos depoimentos de dois sujeitos, a negação da sua existência e, ao 

reconsiderarem a questão, reconhecem suas sutilezas, mas que seriam praticamente 

imperceptíveis na escola: 
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Então, não é uma escola que vejo de briga de crianças. Não vou falar assim 
que não tem. Tem, é lógico que tem, mas vejo que tem escolas que são bem 
mais violentas, que tem problemas de bullying e etc., a gente conversa 
bastante isso com eles. (Sujeito A). 

Não. Até eu acho bem tranquilo, por enquanto. Não tenho recebido nenhuma 
informação de violência dentro, nem fora da escola, não. Na comunidade, 
pais, não. Tem briguinhas de crianças, mas não. Nada, nada. (Sujeito B). 

Essas constatações nos convidam à reflexão profunda sobre todos os 

elementos que permeiam as relações que estabelecemos com o mundo e as 

(re)significações que damos a ele; como defenderia Freire (1998), ensinar exige 

criticidade e o reconhecimento de que, embora sejamos condicionados, se 

conscientes de nosso inacabamento, ao assumirmos a diferença entre ser 

condicionado e ser determinados, podemos nos inserir no mundo com uma postura 

mais crítica, diante da realidade e das mazelas que nos rodeiam – e, a muitos, 

assombram – num permanente movimento de busca. Parece-nos incoerente viver o 

cotidiano da escola ignorando o tecido social da qual ela faz parte. 

Gosto de ser gente porque como tal, percebo afinal que a construção da 
minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência 
das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo 
geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a 
ver comigo mesmo. (FREIRE, 1998, p. 59). 

Em outro depoimento selecionado, encontramos questionamentos que nos 

provocam a fazer esse movimento de busca de sentidos, que nos coloca como sujeitos 

da história, na luta para deixarmos de ser objetos a serviço da reprodução: 

É uma coisa que a gente se pergunta muito. Atualmente, com o roubo que 
teve, a gente suspeita de 3 alunos daqui. O que faz essa pessoa não dar valor 
ao que ela tem? Roubar aqui ou roubar um professor? Eu acho que é uma 
coisa que vem da raiz: oportunidades que faltou para ele lá atrás, uma 
exclusão social, uma revolta, uma maneira de se manifestar? (Sujeito C). 

Na identificação das causas da violência, especificamente na escola, 

colocamo-nos em um movimento constante de indagação, de levantamento de 

hipóteses, de pluralidade de ideias e concepções de mundo, mas que devem primar 

pelo diálogo permanente com diferentes atores curriculantes, para enxergarmos os 

limites e as possibilidades da educação: 

A minha própria análise me leva, portanto, a estas duas cautelas: dar-se 
conta de que entender as escolas e atuar nelas não é suficiente, mas também 
saber isto e ignorá-las é simplesmente errado [...] na verdade, o sistema 
educacional – exatamente por causa de sua localização no interior de uma 
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trama mais ampla das relações sociais – pode constituir um importante 
terreno no qual ações significativas podem ser desenvolvidas. (APPLE, 1989, 
p. 27). 

Assim, apresentaremos os caminhos trilhados por essas comunidades 

escolares na busca da construção de ações educativas que apontem meios de 

tecermos a relação entre  justiça social e curricular, por meio de práticas educativas 

intencionais e articuladas.  

4.3 CAMINHOS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR 

 

Esse é um caminho complexo e audacioso: a partir da vivência e das 

concepções dos sujeitos, das relações que estabelecem entre si, das relações que 

estabelecem com a escola, com a comunidade local e o poder público, enfim, a partir 

de suas experiências pessoais, buscar alternativas para a prevenção e o 

enfrentamento da violência que afeta as escolas. Assim, organizamos tais “caminhos” 

de acordo com as indicações apresentadas na ótica dos sujeitos.  

4.3.1 Por meio da Participação democrática na gestão da escola; Pelos seus atores 
de currículo, através do diálogo e ampliação dos espaços de participação 
comunitária. 

Mais uma vez, não sabemos aonde esses desenvolvimentos podem nos 
conduzir, mas sabemos, ou deveríamos saber, que cada diminuição no poder 
é um convite à violência – pelo menos porque aqueles que detêm o poder e 
o sentem escapar de suas mãos, sejam eles governantes, sejam os 
governados, têm sempre achado difícil resistir à tentação de substituí-los pela 
violência. (ARENDT, 2013, p. 108). 

Cientes de que o Conselho de Escola não é o único caminho possível para 

trilharmos a participação concreta na gestão democrática da escola, mas que, por sua 

natureza, é constituído por atores sociais envolvidos com o currículo com 

representatividade em todos os segmentos que atuam na escola, iniciamos essa 

pavimentação pela via dos Conselhos de Escola, cujo poder de atuação aparece nos 

relatos: 

Nessa questão do patrimônio, eu conto muito com o Conselho de Escola. Nós 
procuramos, no momento em que abrimos as portas para receber essas 
famílias, acolher da melhor forma e mostrar o trabalho que está sendo feito – 
que é árduo – estar conscientizando as crianças também. (Sujeito C). 

É importante quando você consegue trazer alguma coisa para pôr no dia das 
mães, é importante num sábado letivo quando você consegue fazer alguma 
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atividade coletiva com essas famílias, não é? Você está trazendo a 
comunidade para dentro da escola [...] isso é um ponto positivo para mudar 
porque quando você consegue trazer a comunidade ela vai valorizar a escola. 
(Sujeito A). 

Em contrapartida, é salientada a importância de fortalecer as ações do 

conselho e, coletivamente, buscar soluções para ampliar a participação da 

comunidade nas ações da escola, diante das dificuldades de envolvimento dos 

sujeitos e do desenvolvimento de um trabalho plural, na prática cotidiana: 

O Conselho de Escola está difícil. Eu acho que chamar as pessoas da 
comunidade para participar está bem complicado. Eu acho que a gente tem, 
cada vez mais, uma participação muito pequena, você tem que “catar pais à 
laço” e é muita a dificuldade de fazer com que eles participem. É uma questão 
de levar para a comunidade, de alguma forma, eu não sei como, mas a escola 
não tem pensado muito no que fazer. (Sujeito E). 

Nesse sentido, a necessidade de participar da gestão da escola é estendida 

para toda a comunidade escolar, como uma forma de afirmar o lugar da população no 

espaço que lhe é legítimo, encarado também como lugar de lutas pela conquista de 

direitos: 

O Programa Escola Aberta vem quebrar um pouco esse estigma de que a 
escola é do professor, diretor, governo, prefeito, etc. e fez com que a 
comunidade se apropriasse daquele espaço, como o espaço para ela, acho 
que esse é um grande ganho do Programa Escola Aberta. (Sujeito G). 

 
Então, não tem espaço para as crianças jogarem bola, não tem quadra, não 
tem música com qualidade, não tem nada que preencha o tempo, que 
alimente essas crianças de coisas boas, de música boa, para os pais e as 
famílias. Eu acho que seria importante sim pensar em retomar (programas 
educativos aos finais de semana) porque para a comunidade foi importante 
sim. Eu também acredito e tenho convicção disso. (Sujeito E). 

4.3.2 Por meio da vigilância, da segurança, com a instalação de alarmes e sistema de 
monitoramento por câmeras 

 

Como alternativa, os sujeitos sugerem a adoção de sistemas de vigilância e 

monitoramento do equipamento público, em parceria estabelecida entre Secretaria de 

Educação e GCM. 

A gente faz as medidas de segurança, por exemplo, tem grades em todas as 
janelas, agora a gente colocou o sistema de alarme – porque foi até solicitado 
pela Secretaria de Educação para que todas as escolas tivessem. (Sujeito A). 

Esse ano, graças a Deus, não teve (invasão) e eu acredito que tenha inibido 
um pouco por conta das câmeras que foram instaladas e dos alarmes. 
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Acredito que de um ano para cá inibiu bastante. Porque sim, antes das 
câmeras, tinha sim invasão, já teve na verdade. Invasão. Até acabaram 
fazendo, como que posso dizer, destruindo a merenda, vandalismo mesmo, 
sabe? Você vê que não é para levar as coisas. É pelo fato de querer destruir, 
quebrar, sei lá. Mas depois das câmeras e do alarme, não. (Sujeito B). 

A gente tem o alarme sonoro. Nós íamos fazer (gesto de sistema de 
câmeras), mas a prefeitura falou que já comprou, o dinheiro está na conta e 
a primeira escola que foi atendida, eles já instalaram. Nós queríamos aquele 
com câmera e a prefeitura vai trazer uma coisa moderna para todas as 
escolas, iguais. Só que assim, enquanto isso não acontece, como a gente 
cuida? A gente precisa da Guarda aqui. Da segurança maior que vai além de 
só fazer ronda, pelo menos por enquanto, durante algum tempo. (Sujeito C). 

No contraponto, o Sujeito E relatou que apenas a instalação do sistema de 

monitoramento não representa uma medida eficaz para o enfrentamento do problema, 

denunciando: 

Se constatou que acontece essa violência, está aqui, então vamos colocar 
um material aqui, colocar um alarme. É só na tentativa de prevenir o ato ali 
naquela hora, mas uma ação mais completa que buscasse o porquê que está 
se invadindo, o que a gente pode fazer para que não aconteça, não. Porque 
é assim: compra um cadeado, tentar esconder uma coisa, ou então não se 
compra mais nada e se entrar, entrou, porque não tem mais nada mesmo! 
Mas acho que não tem uma ação abrangente. (Sujeito E). 

No relato de um dos entrevistados, quando questionado sobre o tema, 

apareceu como caminho para a preservação do patrimônio escolar, o 

desenvolvimento de ações preventivas, a serem planejadas e executadas pelo poder 

público. 

Tem muito espaço para a gestão pública no sentido de combater a violência, 
tem muito espaço e ela não é um problema da polícia - que a polícia ela vem 
depois que é instaurada a violência. O que a gestão tem que fazer é prevenir 
e eu falava que uma das coisas, uma forma de prevenção da violência, é você 
criar um ambiente mais favorável à paz. (Sujeito G).  

 

4.3.3 Por meio da abertura da escola para a comunidade em fins de semana 

 

Por meio dessa via, os sujeitos foram unânimes em apontar a importância de 

desenvolver um planejamento estratégico para viabilizar a abertura das escolas em 

fins de semana. No entanto, apenas uma das escolas continua oferecendo 

oportunidade de acesso ao espaço escolar, com a oferta de atividades 

socioeducativas, planejadas e executadas por uma ONG no período noturno e em fins 

de semana. Embora fiquemos, no campo das interpretações, em aspectos gerais, a 
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escola ainda não mobilizou parceiros, pessoas da comunidade interessadas, 

voluntários, ou exigiu a participação do governo para promover tais ações. 

Mas eu penso que se a escola estivesse aberta, isso não iria ocorrer, porque 
são coisas simples que seriam resolvidas de uma forma simples. Não 
precisaria disso. Como a escola está fechada, eles invadem para poderem 
utilizar alguns espaços (...). Eu vim no final de semana, eu vim porque eu 
quis, e eles estavam utilizando a quadra e o portão estava trancado. Então 
eu percebo que em alguns momentos o portão é destruído, mas não é por 
vandalismo. É mais por conta da invasão, de não ter um jeito de entrar, então 
por essa dificuldade de acesso eles acabam estragando e eu acho que não 
é intencionalmente, é porque não tem outra opção mesmo. (Sujeito B) 

Eu acho que se a comunidade estiver inserida na escola com Programas, 
num sábado, num domingo.... Eu acho que isso ajuda a diminuir essa 
violência. Eu acho que poderia ter uma parceria partindo da escola, até voltar 
mesmo o Programa Escola Aberta e mais programas, por mais tempo e a 
prefeitura entraria dando esse suporte, na questão dos materiais, na questão 
de cursos também, para que a escola fique mais períodos ocupada. Eu 
acredito que iria ser ideal. Mesmo a noite tem problemas com invasão, mas 
no período das aulas não. É mais aos finais de semana e de madrugada 
mesmo. (Sujeito F) 

Compartilhamos uma experiência exitosa, em curso na cidade, desenvolvida 

por uma Associação de Mães, que revela possibilidades concretas de trabalho de 

forma articulada entre escola-comunidade-ações educativas, como forma de 

prevenção da violência contra o patrimônio, contando, inclusive, com a instalação do 

sistema de segurança. 

Outra coisa, é tão visível o modo como eles cuidam que às vezes eu vou para 
casa e os meninos ainda estão jogando bola na quadra e eles me pedem “tia, 
você pode deixar o portão aberto para a gente ir beber água?” Eu falo “está 
bem, mas eu vou deixar a corrente aqui e vocês não esquecem de fechar?” 
E eles sempre fecham direitinho. Então tem que ter uma contrapartida, não 
adianta você só proibir e não dar nada em troca. Eu acabei conquistando a 
confiança deles com essa postura. Muitas vezes, quando está muito calor, eu 
pego garrafas de água que a gente deixa na geladeira e deixo lá com eles, 
se a gente faz alguma festinha eu sempre levo um prato de bolo para eles, 
então é assim. Relação de confiança e de parceria mesmo. (Sujeito D) 

4.3.4 Por meio da manutenção e ajustes na arquitetura da escola 

 

Outra possibilidade de atuação, na perspectiva da prevenção do dano material, 

considera que a manutenção escolar é fundamental para evitar que as invasões 

aconteçam através dos pontos de vulnerabilidade da escola: prevenir a violência ao 

proteger o “calcanhar de Aquiles” do prédio escolar. 
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A manutenção, dentro do possível, eu penso que nos atende. Tudo bem que 
a gente está sempre documentando, escrevendo, a escola é grande são 
muitas demandas, é um prédio antigo, mas nem sempre a gente é atendido 
como a gente gostaria, no tempo certo. As grades ficaram 15 dias (sem 
manutenção). (Sujeito C) 

Outra vertente aponta que os aspectos arquitetônicos não favorecem o convívio 

escola-comunidade de maneira planejada para essa finalidade; para que o uso do 

espaço da escola aconteça de forma harmônica, sem invasões às áreas “restritas”, o 

projeto arquitetônico deveria prever o acesso às áreas onde as pessoas poderiam 

circular com autonomia – sem necessidade de invadir determinados espaços para 

acessar outros de seus interesses, como quadras, bebedouros e banheiros. 

Pois é. Outro dia me perguntaram qual é a escola que eu sonho, no futuro, 
uma escola sem muros, sem grades. Eu acho que os muros e as grades 
afastam as pessoas, o proibir. (Sujeito D) 

Como a escola não foi arquitetada e pensada para receber a comunidade nos 
finais de semana... A arquitetura não foi pensada pra receber. Eu vou citar 
alguns exemplos concretos: a quadra deveria ter banheiro, podia ter torneira, 
água porque muitas vezes você não pode deixar a secretaria aberta, ou as 
salas abertas, você tem que proteger algum patrimônio e isso limita a 
participação. Quando você fecha algumas salas que tem documentos e não 
dá para abrir, você não pode, por exemplo, abrir a cozinha, porque tem toda 
uma legislação, ela tem que ser protegida: alimentação das crianças. (Sujeito 
G) 

4.3.5 Por meio do currículo 

 

O currículo, abrangendo atos e atores específicos, é apontado como 

instrumento de combate às violências deflagradas na escola.  

E preciso evitar a sinédoque de fazer do ensino de conteúdos a única meta 
das escolas, bem como buscar que os docentes se vejam tanto como 
profissionais, quanto como docentes – educadores de um texto curricular 
abrangente , “de ampla cobertura”, reconhecendo o princípio de que os fins 
e, portanto, as funções da educação escolarizada, são mais amplos do que 
aquilo que normalmente se reconhece como os conteúdos do currículo. 
(SACRISTÁN, 2013, p. 24). 

No que diz respeito ao patrimônio público, pensando em sua manutenção e 

preservação, há necessidade de ampliação do debate sobre a violência contra o 

patrimônio escolar na “formação dos sujeitos”, no sentido de aprofundar criticamente 

os conhecimentos sobre a violência, suas múltiplas facetas e sobre a forma como os 

sujeitos a percebem, as recebem e as externam. 
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Não digo que, do tempo em que eu estou aqui, invasão para destruir o 
patrimônio, não teve. São coisas pequenas que a gente nota: cortar a grade 
ou o alambrado para poder entrar na quadra, ou às vezes acaba estragando 
um brinquedo por conta de mau uso mesmo. (Sujeito B). 

A forma como os conhecimentos estão estruturados e a dinâmica da escola, 

muitas vezes, não permite que todos os atores sociais se reconheçam nos processos 

e identifiquem os elementos que atuam no currículo oculto da escola; tampouco 

favorece que pensem criticamente sobre as violências que produzem e reconheçam 

que são instrumento de sua reprodução. Para que se pense coletivamente nos 

caminhos para o seu enfrentamento, é necessário assumir a sua existência, seja ela 

velada ou declarada. 

À noite, o pessoal está fazendo um projeto integrado por conta do feminicídio. 
A ideia do projeto integrado é para que elas tenham um encorajamento e eu 
fiquei muito feliz ontem quando eu soube pelo Guarda Municipal de que a 
inauguração que teve sábado, ali na delegacia do Adriático também vai ser 
uma Delegacia da Mulher. E não tinham propagado isso para gente e vai 
atender os feminicídios e eu acho que agora as pessoas estão se 
encorajando e lá vai ser um polo para isso. E como a gente está trabalhando 
isso no projeto integrado da EJA, eu achei interessante falar para os 
professores e os professores falarem para os alunos. Sei lá, às vezes, dá um 
encorajamento. (Sujeito C) 

Já na análise do discurso do Sujeito C, encontramos a indicação da 

necessidade de uma atenção, em especial nos currículos dos cursos de Arquitetura, 

para que a formação dos futuros profissionais da área permita desenvolver cada vez 

mais um olhar criterioso para a construção das novas escolas, com projetos 

arquitetônicos que estejam em sintonia com essas novas demandas e necessidades 

dos espaços públicos: 

Agora, mesmo os espaços abertos (recentemente), eles foram pensados só 
para atender o aluno e não a comunidade. Então ela teria que ter uma nova 
visão sobre a construção da escola já pensando como espaço mesmo para 
comunidade. O mesmo cara que constrói a escola é o mesmo que constrói 
cadeia, que constrói delegacia. A escola - os padrões das escolas - é muito 
parecido com as delegacias, com o guichê com grade, com convento, então 
é essa visão. Você tem que mudar a cultura para que essa geração de 
arquitetos e engenheiros comecem a pensar que a escola é diferente da 
delegacia, convento e presídio. A arquitetura tem a ver se você tiver uma aula 
de fato que seja ocupado pela população, você tem que fazer com que esse 
espaço atenda a comunidade. (Sujeito G). 

Existem mecanismos ideológicos que operam na 

seleção cultural do currículo oficial. Apple (1989, p. 25) afirma que, para enfrentar a 

crise estrutural norte-americana àquela época, seria necessário analisar a conexão 
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entre estado-fábricas-escolas, reconhecendo que as escolas são instrumentos 

poderosos utilizados para manter a hegemonia. Para tanto, a seleção de conteúdos é 

uma das estratégias de reprodução das desigualdades.  

O que podemos fazer, entretanto, é enfrentar a crise estrutural honestamente 
e ver como ela se desenvolve em uma de nossas principais instituições de 
reprodução, a escola. Precisamos fazer isso, mesmo que signifique criticar 
algumas das formas básicas pelas quais nossas instituições educacionais 
operam atualmente. Para fazer isso, precisamos entender muito mais 
completamente a conexão entre a educação e as esferas ideológicas, 
política, econômica da sociedade e qual a parte da escola em cada uma 
delas.  

Essa relação entre estado-escola-mercado de trabalho também é mencionada 

pelo Sujeito G, ao destacar que as escolas brasileiras privilegiam determinados 

componentes curriculares em detrimento de outros. Aqui, o munícipio é mencionado 

como reprodutor dessa lógica, operando no campo da violência simbólica, não 

revelando o arbitrário cultural com que opera: 

Algumas ações complementares que são tão importantes quanto o ensino da 
matemática e do português, etc. E acho que tanto o Governo Federal quanto 
o Governo Municipal têm uma visão de que o que vale para as pessoas é a 
Matemática e o Português. De repente a criança é boa em música, ginástica, 
na dança e infelizmente existe uma dificuldade dos governos atuais em 
entenderem o verdadeiro papel da escola e o que querem de aprendizagem. 
Se o que valesse fosse Português e Matemática o Estado de São Paulo seria 
a melhor educação do mundo. Desde que eu dou aula, há 25 anos no Estado, 
o que mais os alunos têm são aulas de Matemática (5, 6 ,7 aulas por semana) 
e Português a mesma coisa, então sempre teve um exagero voltado para 
essas disciplinas. Teria que rever, eu acho que faltam outros componentes, 
falta mais História, Filosofia, Arte.  (Sujeito G) 

A seguir, destacaremos um relato que nos remete a pensar quanto as políticas 

públicas, desenvolvidas por outras secretarias municipais, mas igualmente 

comprometidas com a transformação social, poderiam estar atreladas aos atos de 

currículo; mas iniciemos com a contextualização histórica apresentada pelo Sujeito G, 

ao esclarecer que: “Nós tínhamos aqui em Santo André o selo de Cidade Educadora. 

Era um movimento de cidades com o objetivo de discutir políticas públicas exitosas 

na Saúde, Educação e ver a cidade como espaço educador”. 

Realizada essa marcação, é possível encontrar elementos curriculares que 

oferecem pistas para identificar o enfrentamento da violência oculta que opera 

inclusive na aquisição dos materiais pedagógicos. 
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Se você tiver um parque que não tiver um balanço adequado para uma 
pessoa deficiente você não está pensando na cidade educadora, pois ainda 
hoje a maioria das nossas escolas não tem brinquedo, balança para 
cadeirantes, no caso a acessibilidade. Para isso, precisa de visão e vontade 
política: se você vai fazer o mesmo brinquedo, um gira-gira ele é o mesmo 
valor de um de inclusão e as crianças vão aprender  quando se coloca um 
gira-gira para um espaço de cadeirante você está trabalhando as outras 
crianças a ideia da solidariedade, diversidade, respeito e da ajuda, então a 
cidade ela tem muito que educar (...) A educação é com a escola, mas o que 
vai educar de fato são as várias política públicas e que, ao meu ver, tem que 
caminhar juntas. (Sujeito G) 

3 4.3.6 Por meio da educação para a construção de uma cultura de paz 

 

Alguns sujeitos indicaram que a superação da violência contra a escola seja 

alcançada por meio da Educação. Reafirmamos a proposição freireana de que a 

educação não é alavanca da transformação social, no entanto, conscientes dos seus 

limites e possibilidades, é também na escola, com o diálogo compromissado com a 

mudança da realidade, que podem ser promovidos espaços de reflexão para conhecer 

o mundo de forma crítica e nele intervir.  

Sabemos que não é a educação que modela a sociedade, mas, ao contrário, 
a sociedade é que modela a educação segundo os interesses dos que detêm 
o poder. Se é assim, não podemos esperar que a educação seja a alavanca 
da transformação destes últimos. Seria ingênuo demais pedir à classe 
dirigente no poder que pusesse em prática um tipo de educação que pudesse 
atuar contra ela. Se se permitisse à educação desenvolver-se sem 
fiscalização política, isso traria infindáveis problemas para os que estão no 
poder. (FREIRE; SHOR, 1987, p. 49). 

É sabido também que o engajamento em movimentos sociais de luta por 

garantia de direitos às minorias excluídas, pode ajudar a promover a transformação 

social e a luta no combate às desigualdades e à violência. Quando pensamos na 

construção de uma cultura de paz, projetamos os resultados para várias esferas da 

vida em sociedade e esse sentido é encontrado no depoimento dos sujeitos que 

indicam a solidificação desse caminho para o enfrentamento da violência praticada 

contra a escola. 

A escola tem que ser esse instrumento: a escola tem que ser esse espaço 
onde a gente vai promover a paz, promover a cultura da paz. Então, quando 
a gestão pensa nos espaços, pensa na cultura de paz, quando ela leva algum 
projeto de esporte, de lazer, entretenimento e de oficina ela está promovendo 
paz. Quando se leva projeto de música para as crianças, a criança que pega 
num instrumento ela nunca vai pegar numa arma. (Sujeito G). 
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Eu, particularmente, eu tenho uma crença: eu ainda acredito muito na escola 
pública. Eu acho que a escola pública é um lugar, por excelência, onde todas 
as pessoas podem estar. É um lugar de acesso de todos. E eu acredito numa 
escola que acolhe [...] numa escola onde tinha tudo para a gente conviver 
com a diversidade, com o respeito, fazer daquilo um ambiente que acolhesse 
todos, mas que respeitasse que entendesse e eu acho que a gente está meio 
perdida nisso. (Sujeito E). 

4.3.7 Por meio das políticas públicas, dos programas oficiais e trabalho do 
voluntariado 

O programa é desenvolvido nas escolas públicas. Muitas vezes se toma a 
escola pública como sendo “do governo”, quando sabemos que o verdadeiro 
significado da palavra pública é “da população”. Assim, ela pertence à 
comunidade, e o Programa Abrindo Espaços dá a ela a dimensão de seu 
correto significado. Quando a comunidade sente que ela lhe pertence, 
terminam as violências ao seu redor, terminam as depredações e pichações. 
Passa a ser cuidada como se fosse “seu” patrimônio. (GOMES, 2008, p.115) 

Recorrendo aos pilares basilares do PEA, no material formativo do Programa 

Abrindo Espaços, há a indicação do caminho apontado por todos os sujeitos da 

pesquisa: o enfrentamento da violência contra a escola passa pela via da política 

pública, traduzida em programas de governo. 

A gestão ela tem um papel fundamental de criar políticas no sentido de levar 
os equipamentos, coisas que serão usadas pela a comunidade - estou 
falando de vários programas que podem fazer em numa escola, por exemplo 
falando de escola: é a música, teatro, dança, esporte, lazer, que são as 
oficinas. Então tem N coisas você pode propiciar no espaço público. E aí cabe 
à gestão viabilizar isso, você tem que ter política para isso, e falando em 
gestão, ao meu ver, tem uma responsabilidade grande, então dependendo 
do que você planta você vai colher lá na frente. (Sujeito G) 

Então, eu acho que tem que ter Programa, principalmente para os jovens, 
para toda a comunidade, mas principalmente para os jovens para eles 
estarem sim dentro da escola, para estarem usufruindo, para se apropriarem 
do espaço. Eu acho que quando eles estiverem se sentindo pertencentes, 
saberem que aquele espaço é deles, que eles podem participar, que eles são 
ouvidos – e fazer uma pesquisa também, não adianta colocar alguma coisa 
que eles não têm interesse – e fazer uma pesquisa com as pessoas que são 
da comunidade, eles mesmos darem a opinião sobre o que eles gostam, o 
que eles querem. (Sujeito E). 

Na atualidade, uma característica comum às escolas da amostra, é que todas 

participam dos programas oficiais oferecidos pela Prefeitura de Santo André, o 

programa Mais Saber, justamente por serem escolas que, desde a implantação do 

PEA, em 2007, foram caracterizadas como comunidades em situação de 

vulnerabilidade social e, desde então, sempre participaram de programas dessa 

natureza. Embora o programa atual esteja amparado nos moldes do programa Mais 

Educação, enquanto crítica da sua operacionalização, encontramos que: 
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Os espaços são super restritos e se atende o mínimo de pessoas. Se fosse 
um Programa aberto aos sábados e domingos daria mais oportunidade para 
mais pessoas e o próprio espaço estaria disponível para outras atividades. 
Porque com alunos – uma escola que já é bem lotada, tem muitos alunos – e 
um espaço junto, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que cada um (dos 
Programas) tem um propósito e eu acho que o que temos hoje em Santo 
André não pensa muito nisso não: nas questões sociais, na questão das 
crianças que sofrem, que são vulneráveis, que estão nas ruas, dos pais que 
estão trabalhando e não tem para onde ir – não é uma questão 
assistencialista, mas é uma questão de deixar mesmo um espaço de 
proteção, de informação, de deixar um espaço para leitura. (Sujeito E). 

Em contraponto a essa avaliação do programa municipal, no relato, o Sujeito C 

analisa os pontos positivos, salientando que: 

O Programa Mais Saber que é da Secretaria da Educação nós temos hoje 
100 alunos – que é o limite que o governo pede também e as nossas turmas 
estão cheias. Até o ano passado eram 60 e agora estamos com 100 alunos 
que tem dificuldade de estudos, que tem baixo aproveitamento escolar, que 
tinham muitas ausências e com o projeto passaram a não faltar mais, a 
pontualidade mudou e muitos alunos que a gente indicava porque nós 
sabíamos que estariam em situação de risco e de violência na rua. (Sujeito 
C). 

Outro programa apontado pela maioria dos sujeitos entrevistados foi o projeto 

Escola Segura que, segundo relato, é uma iniciativa que: 

O governo já está implantando nas escolas que é trazer a GCM, o policial 
para dentro da escola. “Ah, mas sempre teve.” É verdade, mas eles faziam 
somente a ronda, em alguns horários. Hoje não. Hoje o que a gente sabe é 
que terá um Programa específico para isso: combate a esse tipo de violência 
para que a comunidade perceba que a Guarda, que os policiais estão para 
ajudar. Hoje eles chegam, andam pela escola, eles vêm fazer a ronda e fazem 
a visita dentro do espaço escolar, com as crianças. (Sujeito B). 

Há ainda o projeto Anjos da Guarda, com a finalidade pedagógica de debater 

a violência em palestras e apresentações, desenvolvido pela GCM em parceria com 

a Secretaria de Educação, mediante agendamento com as escolas interessadas em 

participar. 

Tem o projeto Anjos da Guarda que é aquele que é para a rede, com aqueles 
policiais que vêm até a escola, ele é anual. Esse ano, nós queremos participar 
novamente, está sinalizado, mas até agora ainda não estão agendando nada, 
mas nós sinalizamos para eles.  (Sujeito A). 

Com a defesa dessa via de enfrentamento da violência, aparece a questão do 

financiamento de programas oficiais. Com as mudanças no cenário político nacional, 

o Sujeito G esclarece que o governo municipal teve que organizar e implementar uma 
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estratégia orçamentária própria para financiar os programas que até então eram 

executados pelo governo federal. 

No final de 2015 começou a ter dificuldade de repasses por parte do Governo 
Federal de recursos para esses voluntários. Daí diante das dificuldades 
atrasava muito. Os voluntários contavam com essa ajuda de custo, nós 
incorporamos o Mais Educação e o Programa Escola Aberta no Orçamento 
da Secretaria de Educação. Então já no final de 2015 e no ano de 2016 quem 
pagava toda as contas dos voluntários era a Secretaria da Educação com o 
dinheiro que entrava na bilheteria da Sabina (Escola Parque do 
Conhecimento Sabina), então, o que custeava o Programa Mais Educação 
era a Sabina: o dinheiro que entrava lá ia para o Mais Educação; a questão 
do dinheiro nunca foi problema pra manter o Mais Educação e o Programa 
Escola Aberta, porque você tinha fonte de recursos e dava para o município 
garantir a manutenção desse serviço. (Sujeito G) 

E acrescenta que, do ponto de vista da operacionalização dos programas com 

o financiamento de recursos federais, apesar de os objetivos específicos que os 

distinguia, o objetivo central visava ao desenvolvimento do aluno: 

O Mais Educação e o Programa Escola Aberta fazia parte da mesma política, 
tanto é que os recursos vinha igual para dividir para os monitores do Mais 
Educação receberia igual ao monitor do Programa Escola Aberta. É que o 
Mais Educação tinha uma característica e o foco era o aluno, vem aluno e 
reforço, etc., e o Programa Escola Aberta era para família no final de semana 
era um outro enfoque, mas tinha o mesmo custo, que era uma ajuda de custo 
para os monitores que eram quem trabalhavam com os pais, faziam oficinas, 
bordado, crochê, etc. e cada escola criava o seu planejamento de acordo com 
as necessidades da comunidade, aos pedidos da comunidade. (Sujeito G). 

Por meio do voluntariado, os sujeitos apontaram as seguintes ações – 

desenvolvidas também por ONGs, Associações, ou por pessoas da comunidade que 

promovem ações pontuais com autorização da Secretaria de Educação para a 

concessão do uso do espaço (Quadro 6). 
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Quadro 6: Ações desenvolvidas por voluntários, ONGs e associações 

Atividade/ 
Responsável 

Dinâmica da Atividade 

Futebol/ 
conselheiro de escola 
 
Capoeira/ professor voluntário 
 

Há um conselheiro eleito pela comunidade e ele tem um 
projeto que é até registrado na Prefeitura, ele tem uniforme e 
tudo. E como ele é membro da comunidade e do conselho, 
então ele mesmo – quando a gente tem as reuniões ele está 
presente – participa das reuniões do Conselho e ele se 
propôs a abrir aqui, me ajudar, de forma voluntária. Ele vem, 
de forma voluntária, abre a quadra, fecha a quadra e como 
ele é responsável por esse projeto no sábado, no período da 
manhã. Aos sábados tem a capoeira; ele foi professor aqui 
na escola e agora ele é coordenador do CESA e ele dá aulas 
de capoeira aos sábados. O resultado é bem o desejado, ele 
fica aqui com o pessoal. (Sujeito A) 

Projeto Moeda Verde/ONG 
 
Futebol/ONG 
 
Campeonato de Futebol da Várzea/ ONG 
 
Projeto de  
Pré-vestibular/ Voluntários 

Trabalha com uma vertente de consciência ambiental. Eles 
começaram em lugares com mais riscos, como mais 
problema de miséria e mais problema ambiental, muito 
descarte e tudo mais. Agora vieram, fizeram a palestra, eles 
explicaram e eu acho que é uma boa maneira de privilegiar e 
ocupar a cabeça, mudar a cabeça da comunidade daqui, 
embora é claro, eles vão acabar tendo a consciência 
ambiental porque eles vão ganhar as hortaliças, as frutas, o 
alimento. Vai ser uma troca. 
Tem a concessão de espaço então à noite das 6h às 9h, às 
terças e quintas, são os meninos divididos por faixa etária 
num curso preparatório do futebol. As segundas e quartas, o 
espaço é concedido para as meninas do futsal também e dá 
treino das 6h às 8h30 da noite e às sextas-feiras é 
(concedido) para os meninos que fazem o Campeonato da 
Várzea. Além disso, o espaço é concedido para o projeto de 
Pré-Vestibular, pensando em trazer mais qualidade e avanço 
social para essa comunidade. (Sujeito C) 

• Em fins de semana não são oferecidas 

atividades. 

Associação Amigos do Bairro As professoras da ONG desenvolvem projetos específicos de 
voluntariado e de assistência social para quem nos pede 
socorro e até para quem não pede. (Sujeito D) 

• Desenvolvem oficinas, atividades 

recreativas e esportivas, cursos e 

eventos – nos mesmos moldes do PEA – 

planejados, executados e financiados 

pela associação e voluntários. As 

atividades acontecem durante os fins de 

semana e durante a noite, nos dias de 

semana 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os demais sujeitos da pesquisa não descreveram ações do voluntariado na 

escola: três alegaram não ter conhecimento de ações dessa natureza em curso na 

escola e um afirma não existirem atividades educativas complementares para a 

comunidade, deflagrando que, embora acreditem nessa via de solução para o 

problema, pouco se tem feito na construção desse caminho. 
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4.3.8 Por meio do diálogo, pela mobilização social, na luta pela garantia de direitos 

 

Esse caminho, embora pouco frequente nas falas dos entrevistados, indica a 

possibilidade de enfrentamento da violência pela via da participação popular, no 

clamor pela manutenção de seus direitos. 

Não é apenas numa abstração como economia que podemos encontrar as 
raízes dos tempos difíceis que enfrentamos. Ao invés disso, as palavras-
chaves são luta e conformação. Elas apontam para questões estruturais. 
Nossos problemas são sistêmicos, cada um deles sendo produzido pelos 
outros. Cada aspecto do processo social no estado e na política, na vida 
cultural, em nossos modos de produzir, distribuir e consumir serve para afetar 
as relações dentro dos outros (e entre eles). À medida que grupos de pessoas 
lutam em torno de questões de gênero, raça, e classe e cada uma dessas 
esferas, o processo social inteiro, incluindo a “economia”, é também afetado. 
As lutas e o terreno sobre o qual elas são conduzidas são remodelados. 
(APPLE, 1989, p. 20). 

Dessa forma, o processo de transformação social passa pela luta de classes 

na reivindicação e conquista de direitos. Encontramos, no depoimento do Sujeito D, 

um resgate de todo o contexto histórico de lutas empreendidas pela sociedade civil 

para que as ações socioeducativas, até então executadas pelo governo federal, 

fossem mantidas na escola. 

Quando o programa (PEA-Relação Escola-Comunidade) foi extinto – porque 
que a gente iria parar, que eles ajudariam em tudo e eu falei “não, vamos 
conversar com o prefeito e ver o que a gente consegue fazer” e foi o que a 
gente fez. A gente se reuniu, um grupo de 12 mães e fomos lá na prefeitura 
com esse novo prefeito, no dia 30 de janeiro de 2017 [...] fui na Tribuna (na 
Câmara dos Vereadores) e falei também – sabendo que muitos pais não têm 
condições de pagar um curso desses para os filhos, eu fui bem ríspida “bom, 
eu tenho a chave da escola: com ou sem autorização eu vou abrir a escola e 
vocês vão até lá e falem para a comunidade que não vai ter mais o Projeto. 
Foi quando nos orientaram a fazer uma Associação sem fins Lucrativos [...] 
que tem a concessão do uso do espaço. (Sujeito D). 

Há ainda a indicação da organização civil para realizar a autogestão das 

atividades e oficinas na escola, como uma alternativa para ocupar o espaço de forma 

produtiva, zelando pelo patrimônio, mas se mobilizando para conseguir custeamento. 

Eu acredito que as pessoas têm condições de fazer uma autogestão, desde 
que você converse, dialogue, faça os combinados, faça os contratos corretos 
com a comunidade. Dá certo. Não é um negócio fácil, é desafiador, mas, 
como gestor, os gestores têm que pensar nisso, não só não vou fazer porque 
não tenho dinheiro, mas “como eu poderia fazer com pouco dinheiro ou sem 
dinheiro?” Mas aí, se tiver dinheiro ou pouco dinheiro, eu acho que tem 
espaço para tudo porque a comunidade sabe se organizar e corre atrás das 
coisas também. (Sujeito G).  
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O respeito pela Constituição Federal, como dispositivo legal de garantia de 

direitos, foi mencionado como forte instrumento no combate à violência estrutural; por 

meio da garantia de direitos assegurados, indica a mobilização social para a retomada 

de políticas públicas educacionais relevantes para a comunidade. 

A Constituição foi uma das mais belas, que na época a esquerda rejeitou; ela 
queria outras coisas ainda mais avançadas, mas dentro do que foi possível, 
se você pegar hoje ela garante muita coisa. Garante a questão do respeito e 
da diversidade. Ela garante um monte de coisas, o capítulo da Saúde é um 
dos melhores capítulos e da educação também. Nessa atmosfera que nós 
vivemos hoje não tem espaço para isso: o Programa Escola Aberta e Mais 
Educação porque ali é o lugar onde você vai discutir cidadania, paz, cultura. 
Nos governos atuais, o enfoque é outro: é o enfoque da arma, de que bandido 
bom é bandido morto, etc, e infelizmente são programas que são bons e é 
bom registrar, mostrar os pontos positivos e onde poderia avançar mais para 
que, de repente, as pessoas acordem e um dia seja retomado. (Sujeito G) 

4.4 Práticas Curriculares no Combate à Violência 

 

Nesta seção, discutiremos os dados coletados nos PPPs, especificamente, 

focalizando a análise dos resultados da caracterização das escolas que indiquem 

aspectos de vulnerabilidade social e econômica; dados geográficos relevantes para a 

constituição de identidade de cada comunidade escolar, e outros que descrevam a 

relação escola-comunidade. Identificamos, nesses documentos, informações 

relacionadas à (in)existência de antecedentes históricos de atos de violência contra o 

patrimônio escolar que os relacione ao objeto de estudo desta pesquisa. 

Ao falarmos de PPP e Políticas Públicas Educacionais, pretendemos fazer um 

mergulho em seu currículo oficial, analisando o currículo apenas com base nesses 

elementos, pois partimos da compreensão de que currículo é construção coletiva e 

abrangente; os atos de currículo não constam apenas no registro das práticas 

escolares “[...] políticas, construções documentais são realizações que implicaram ou 

implicam em atos de currículo e suas construções etnometódicas” (MACEDO, 2013, 

p. 431) e, portanto, estão carregadas de ideias políticas e valores cultivados por quem 

os definiu,  revelando concepções e criando condições para que neles possamos fazer 

intervenções. Atos de currículo forjam uma transformação social que ameaçam os 

projetos expansionistas seculares, superando “a ideia reificada de que as pautas 

curriculares construídas por autoridades educacionais deveriam estar prontas para 

serem aplicadas”, uma vez que: 



117 

 

Se queremos compreender os processos pelos quais as pessoas constroem 
cotidianamente currículos, seus sentidos e significados, sejam essas pessoas 
técnicos, professores, gestores, coordenadores, estudantes, pais, líderes 
comunitários, entre outros atores sociais e institucionais, temos que ir, 
compreensivamente, ao encontro dos atos de currículo, suas realizações, 
seus motivos, suas crenças, seus pontos de vista e justificativas. (MACEDO, 
2013, p. 430).  

A construção dos PPPs pressupõe a participação de todos esses atores. Para 

efeito de análise, apresentamos o resultado do levantamento de dados que revelam, 

nas práticas curriculares das escolas, a indicação de objetivos, estratégias e sujeitos 

envolvidos em ações planejadas para o enfrentamento da violência contra o 

patrimônio escolar, via ações do PEA e outros programas e/ou projetos educacionais, 

com a finalidade de construir uma cultura de paz. 

No processo de análise dos PPPs, dentro do corte cronológico 2007-2016, 

verificamos determinadas permanências descritivas, quadros de metas e ações para 

a comunidade e usuários da escola que nos conduziram a analisar o contexto histórico 

das suas elaborações. Percebemos que as mudanças de administração pública, em 

decorrência de troca de governo municipal, refletem na estrutura do documento, dos 

termos utilizados e a forma como organiza as informações. É esperado que assim 

seja, já que concebemos o currículo como um instrumento político e pedagógico e, 

portanto, deve refletir o sistema de valores dos sujeitos que o organizam. 

 Dessa forma, para fins de análise e concentração dos dados relevantes para a 
pesquisa, criamos categorias temporais que acompanham as gestões municipais 
(Quadro 7). 

 
Quadro 7: Organização dos PPPs por gestão municipal 

 

PPP / Período 

 

 

Gestão Municipal / Gestor 

2007-2008 Gestão Avamileno 

(prefeito João Avamileno: 2005–2008) 

2009-2012 Gestão Aidan 

(prefeito Aindan Ravin) 

2013-2016 Gestão Grana 

(prefeito Carlos Grana) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.4.1 Caracterização da unidade escolar: identidade e especificidades locais 

 

Para este estudo, discutiremos dados coletados dos PPPs de quatro escolas 

municipais selecionadas para a amostra. Para fins de preservação de identidade – 

conforme previsto nos procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da PUC-SP – e apresentação de resultados por escola, atribuímos os seguintes 

nomes fantasias: 

• Emeief Alfa; 

• Emeief Delta; 

• Emeief Gama; 

• Emeief Sigma. 

Apresentaremos a seguir, os principais dados da caracterização extraídos do 

Apêndice C – Análise dos projetos político-pedagógicos das unidades escolares no 

período de 2007 a 2016. 

• DADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA EMEIEF ALFA 

O surgimento do bairro data de 1976, com loteamento de uma propriedade 

privada, marcado por um histórico de lutas dos moradores por asfalto e saneamento 

básico – que aconteceu em 1992. O bairro apresentou ganhos na infraestrutura,  

avaliados, ao longo dos anos, como satisfatórios, por apresentar ruas asfaltadas e 

iluminadas, água encanada, coleta de lixo e transporte público - contam com três 

linhas de ônibus municipais e uma intermunicipal, com itinerário Santo André-São 

Paulo –, mas reconhecem a necessidade de melhorias nas áreas mais carentes, 

considerando as imediações.  

Tais melhorias podem ser interpretadas como intervenção do governo para 

facilitar a acessibilidade dos moradores de favelas e implementar políticas públicas 

para elevar o padrão de vida dessa população, que é impactada pelas dificuldades 

sociais, econômicas, ambientais e culturais – informação reforçada na maioria dos 

documentos analisados. 
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Nessa aula-passeio pudemos observar melhorias em todos os locais 
visitados, mas ainda há necessidade de intervenções físicas e 
socioeconômicas. Encontramos poucas crianças brincando nas vielas das 
favelas e nas ruas dos bairros, o que confirma que nossos alunos, devido a 
várias questões, perderam este espaço de brincadeiras e socialização. Nas 
favelas o esgoto não é totalmente canalizado, propiciando espaços precários. 
As moradias são bastante irregulares, pudemos observar sobrados com carro 
na garagem e barracos de madeirite e sobras de material de construção 
prestes a desabar no córrego. A urbanização gera realidades muito 
diferentes, pois muito não tem nenhuma renda. O acesso a algumas vielas 
da favela somente é possível a pé (PROJETO ALFA, 2008, p.11). 

Há registros de que o bairro possui um comércio local apenas para constar, 

mas não o qualificam. A população local não dispõe de Unidade Básica de Saúde 

UBS), mas afirma que os bairros vizinhos contam com esse equipamento público e 

atendem à demanda da região. Os documentos revelam que a escola, por sua vez, 

atende, além dos alunos do entorno, aos alunos moradores oriundos desses bairros, 

nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Nesse percurso histórico, também se observa que, atualmente, a comunidade 

possui duas creches municipais. A quadra da escola é objeto de desejo dessa 

comunidade, pois há registros de planejamentos que preveem dias e horários para o 

uso do espaço, compartilhado com uma das creches e com a própria comunidade, 

que realiza curso no local, em horário regular de funcionamento. 

Registra-se, ainda, que os jovens da comunidade utilizam as praças como área 

de lazer, além do espaço da escola. Nos fins de semana, envolviam-se nas oficinas 

desenvolvidas pelo PEA e, até 2016, esse público ainda utilizava a quadra para 

desenvolver essas atividades, inclusive ginástica feminina. 

Ainda sobre as atividades culturais e de lazer, há recorrência de apontamentos 

que revelam uma tendência de os alunos passearem em casa de parentes; 

frequentarem shoppings e o Centro Educacional de Santo André (Cesa) mais próximo 

à escola; registram que a maioria tem acesso a brinquedos educativos, livros, revistas 

e papeis e lápis, em casa. 

Todos os registros apontam que, em outubro de 2007, a escola iniciou o PEA, 

oferecendo oficinas esportivas e de artesanato para a comunidade, abrangendo todos 

os públicos e faixas etárias. Também há indicação, ano a ano, de oficinas gratuitas 

desenvolvidas com a comunidade, com recorrência de algumas delas: capoeira, 
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futebol, bordado em chinelo, pintura em tecido, dança de salão, hip-hop, crochê em 

barbante, bijuteria, dança e recreação. 

• DADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA EMEIEF DELTA 

Essa escola foi inaugurada na década de 90 e dividia o espaço físico com uma 

creche, também municipal, até meados de 2000, quando a comunidade recebeu uma 

creche em outra localização, nas imediações, conforme apontam os documentos.  

Assim, a escola teve seu atendimento ampliado e foi contemplada com a  construção 

de uma quadra. 

No bairro, há um posto de saúde e duas escolas estaduais, mercado, farmácia, 

açougue, sacolão e pequenos comércios. Há registro de trabalhos desenvolvidos em 

parceria com o posto de saúde da comunidade para o atendimento da população local, 

mas “por outro lado, atendimento médico é precário, pois falta[m] materiais básicos 

de atendimento para pronto-socorro” (PPP DELTA, 2008, p.12). 

A maioria das pessoas dessa comunidade, tomando o contexto analisado, 

utiliza prioritariamente transporte coletivo, com serviço oferecido apenas por uma linha 

de ônibus, que atendia a comunidade com intervalos longos de espera. Essa 

comunidade faz uso do serviço de transporte gratuito da Secretaria da Educação – 

conquista da população após um histórico de lutas iniciadas em 2005. 

Uma questão que sempre foi preocupante é a distância percorrida pelos 
nossos alunos para chegarem até a escola [...] porém por falta de 
entendimento entre as partes interessadas pais, alunos e voluntários tivemos 
pontos que foram extintos. Lembrando que a escola tentou mediar os conflitos 
com reuniões coletivas e conversas pontuais (PPP DELTA, 2008, p, 17). 

Essa comunidade está localizada em uma área de manancial de Santo André. 

Nas proximidades, existe um parque público importante para a cidade, por ser uma 

área de preservação ambiental, mas que também atende aos propósitos de lazer e 

prática de esportes da população local e, ao logo do tempo, com os processos de 

revitalização do local, a comunidade vem se apropriando do espaço, principalmente 

para a prática de caminhada.  

Já as condições de vida das pessoas que residem nessa comunidade e 
demais barros de nosso entorno, estão localizados em área de manancial e 
por isso é uma região com vasta área verde, permeada por uma represa; 
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existem algumas famílias que não dispõem de infraestrutura regularizada em 
suas residências (água encanada, esgoto e luz) (PPP DELTA, 2015, p. 8). 

Anteriormente, em 2009, no que diz respeito as condições de habitação, no 

PPP dessa escola constam dados de saneamento básico indicando que 

aproximadamente 82% das famílias tinham esgoto e 99% delas contavam com água 

encanada; 98% possuíam luz elétrica, revelando uma possível conquista de direitos, 

se comparado com os PPPs anteriores (PPP DELTA,). No entanto, em documentos 

mais recentes, verifica-se que essa conquista não atingiu a totalidade da população 

local. 

Algumas moradias possuem apenas reboco sem pintura, outra apenas de 
tijolo e ainda uma pequena parcela de habitações de madeira. Grande parte 
das casas dividem o mesmo terreno, umas não possuem calçadas nem 
garagem. Podemos observar também a existência de casas com melhor 
estrutura e maior espaço, reflexo de uma visível desigualdade social (PPP 
DELTA). 

Na leitura da realidade dessa comunidade, nota-se que as questões de 

desigualdade social também a caracterizam. Há registros, em toda a narrativa 

histórica coletada, de que é comum encontrar crianças brincando sozinhas nas ruas 

do bairro. 

Os documentos revelam que o bairro é carente de espaços culturais e de lazer 

para as necessidades da comunidade, justificando a chegada do PEA nessa escola. 

Não há indícios de violência contra o patrimônio, mas a vulnerabilidade social é muito 

evidenciada nas caracterizações. Mesmo antes da chegada do PEA, a escola já 

promovia o acesso à comunidade em fins de semana (PPP DELTA, 2008), com a 

chegada do PEA, as ações foram organizadas e os voluntários passaram a receber 

ajuda de custo. 

• DADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA EMEIEF GAMA 

A comunidade está localizada na periferia de Santo André, próxima à divisa 

com o município de São Bernardo do Campo, em região que concentra vários bairros, 

com alta densidade demográfica; situação também evidenciada pela existência de três 

escolas de grande porte e duas creches, na mesma localidade. Os documentos 

apontam que a relação entre a escola e a comunidade é marcada por conflitos de 

ordens social e ambiental. Os relatos de depredação aparecem em seus registros, 
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além de problemas agravados pelo descarte irregular de lixo e entulho nos locais de 

acesso à escola. 

Há frequentes problemas de iluminação na área próxima da escola, por ação 
de vandalismo provavelmente da própria comunidade. Ainda em 2014 
continua o problema de descarte de todo tipo de lixo na praça, bem como no 
acesso principal da escola. Há poucas áreas de lazer pela comunidade. 
Constatamos que no entorno da escola há pequenas áreas de lazer como 
praças com aparelhos para a prática de exercícios físicos, porém há poucos 
brinquedos e falta manutenção. Nas ruas do entorno há vários transeuntes, 
em sua maioria adultos. Há que se registrar também o uso de drogas ilícitas 
independente de horário e local (PROJETO GAMA, 2014, p. 12). 

O prédio foi construído em 1976, ampliado e entregue à comunidade em 

meados de 2000.  Desde então, segundo revelam os dados do PPP de 2012, passou 

por processos de revitalização dos espaços e reformas que possibilitaram a ampliação 

do número de vagas para atendimento da demanda para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, passando de  28 para 37 turmas, entre 2009 e 2011, e de 37 para 38 

turmas, em 2012. 

A análise dos documentos traz que a comunidade se utiliza de algumas linhas 

de transporte coletivo nos arredores da escola e esse não se revelou como problema 

para a população, mas retrata apenas uma constatação, para o período analisado.  

Essa escola também fez uso do serviço de transporte escolar gratuito oferecido 

pela Secretaria de Educação, em 2005, para atender à demanda, por vagas na escola, 

de moradores de bairros vizinhos. Originalmente, o serviço contava com a 

participação de mães voluntárias, que organizavam os pontos de embarque e 

desembarque das famílias usuárias do transporte. Essas voluntárias estavam 

associadas a um projeto social de um bairro recém-formado que, na ocasião, não 

contava com escola para o atendimento da demanda (PROJETO GAMA, 2008). 

Há variedade de serviços, no entorno da escola – escolas, creche, campo de 

futebol, comércio local, escola de samba e associação de moradores do bairro - , no 

entanto, os PPPs revelam que as possibilidades de locais de lazer estavam restritas 

às igrejas, praças e aos parques públicos e à casa de parentes.  

É recorrente a contextualização do histórico de violência praticada contra a 

escola, até a chegada do sistema de monitoramento de segurança e do início das 
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atividades do PEA, que ocorreram praticamente ao mesmo tempo, conforme apontado 

nas caracterizações analisadas. 

Até o ano de 2006, o prédio escolar sofreu sucessivas invasões 
acompanhadas de vandalismo, principalmente nas duas salas de aula 
externas sem monitoramento das câmeras de vigilância. Desde o segundo 
semestre de 2007, com a instalação de câmeras de monitoramento no prédio 
anexo e com o início das atividades do Programa Escola Aberta houve uma 
diminuição sensível dos casos de depredação. A comunidade começa a se 
apropriar do espaço escolar inclusive aos finais de semana, participando 
principalmente das atividades esportivas e culturais (PROJETO GAMA, 2011, 
p. 20.). 

As primeiras oficinas desenvolvidas pelo PEA na escola datam de novembro 

de 2007, com atividades de lazer, esporte e recreação para todos os públicos em fins 

de semana. Relatam, ainda, o envolvimento da comunidade nas atividades gratuitas, 

informações essas reafirmadas no PPP de 2014, com a menção de que, 

paulatinamente, a comunidade passou a frequentar as oficinas, que atraiam mais a 

atenção de jovens, adolescentes e crianças, especialmente.  

• DADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA EMEIEF SIGMA 

Em função de sua localização geográfica, os documentos revelam a existência 

de muitas empresas, nas proximidades dessa comunidade. A escola está localizada 

muito próximo da Avenida dos Estados, inserida nos arredores dos grandes centros 

comerciais da cidade, na fronteira com Mauá – cidade próxima de Santo André e 

considerada importante polo industrial da região metropolitana de São Paulo. Dados 

da caracterização dessa escola apontam que sua inauguração ocorreu no final da 

década de 80.  

Nos documentos, constam que algumas casas foram construídas nas encostas 

de morros, próximas às regiões onde já ocorreram deslizamentos de terra, nos 

períodos de chuva. Em alguns locais, nas proximidades da escola, há registros – 

inclusive fotográficos, apresentados no corpo dos documentos verificados nesse 

estudo – de residências que foram construídas em pequenos terrenos com 

infraestrutura precária. 

É apontado que a comunidade escolar objetiva “propiciar, preferencialmente, 

às crianças e adolescentes, de nossa comunidade, expostas à situações de risco, 
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oportunidades para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivo e social” ( 

PROJETO SIGMA, 2013, p. 27), revelando situação de vulnerabilidades econômica e 

social. Corroborando com essa análise, em um registro encontrado, essa situação fica 

evidenciada: 

Em abril de 2013, fizemos um passeio ao entorno da Unidade Escolar, com 
diversos segmentos de funcionários para realizar a caracterização de nossa 
escola, e assim, pudemos observar, além do que já foi relatado 
anteriormente, familiares de nossos alunos, na calçada, lavando roupa no 
balde e pendurando em uma tela de alambrado de um campinho de futebol, 
visto não possuir local específico para isto. Este campinho, também é um dos 
locais utilizados pelos nossos alunos, como espaço de recreação ( PROJETO 
SIGMA,  2014). 

A escola recebe crianças do próprio bairro e de comunidades vizinhas, porém, 

poucos alunos utilizam transporte escolar. Os documentos mostram ainda que os 

alunos costumam brincar nas ruas e vielas defronte às suas residências. Nessa 

comunidade, conforme apontam os PPPs, não há uma ação mais efetiva do governo 

para reverter a realidade, pois a falta de adequação das vias públicas para pessoas 

com necessidades especiais é registrada nos documentos mais recentes também.  

É registrado, ainda, que, para proporcionar mais visibilidade e segurança para 

a escola, a entrada do prédio possui grades, também instaladas em seus muros, 

favorecendo a vigilância por parte da comunidade local (PROJETO SIGMA,  2014). 

Há um dado recorrente, nos PPPs, sobre duas salas construídas na área 

externa da escola. No percurso histórico analisado neste estudo, esses dois espaços 

foram anexados, construídos com o propósito de funcionar como depósito, mas, com 

as sucessivas invasões sofridas nesses locais, especificamente, a comunidade 

escolar foi adaptando os usos – de vestiário foi, posteriormente, destinada ao 

acondicionamento de materiais de Educação Física, como espaço destinado a 

atividades do projeto Mais Educação e relatam, ainda, que “este espaço também é 

utilizado pelo projeto ‘Escola Aberta’, aos finais de semana e pela comunidade, no 

período da noite e finais de semana, sempre sob a supervisão de um responsável” 

(PROJETO SIGMA, 2013, p. 27). De qualquer forma, esses dados podem indicar que 

essa situação ainda se constituía numa problemática a ser enfrentada pela 

comunidade escolar. 
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Finalizando, esta seção, com a caracterização dessas quatro comunidades 

escolares, que apresentam suas especificidades locais e demandas particulares, é 

possível arriscar algumas deduções: a partir da análise desses documentos, 

considerar que alguns elementos – em que o fenômeno da violência é manifestado 

sob diferentes roupagens – legitimam a inclusão dessas unidades escolares no PEA 

em Santo André e justificam a permanência dessas escolas em programas 

governamentais  dadas as condições de vulnerabilidade social e de exclusão vividas 

por essas comunidades. 

4.4.2  As ações do PEA retratadas nos PPPs 

 

Essas análises, realizadas a partir da sistematização dos dados organizados 

no Quadro 7, tomam como base as informações coletadas no Apêndice C, que contém 

indicativos das ações do PEA na cidade, por períodos, e a gestão municipal, como um 

parâmetro temporal. 

A partir desses marcos, situaremos os principais projetos e programas 

desenvolvidos na cidade que apresentam relação direta com nosso objeto de estudo 

e possibilitam perceber a relação currículo-violência-PEA. 

Assim, no período compreendido pela Gestão Avamileno, observamos que 

existia um programa em curso que reconhecia a necessidade de implementar uma 

ação educativa para dar conta da questão da desigualdade social muito agravada 

naquelas comunidades. Em termos de política pública educacional, com foco no 

combate à violência escolar, verificamos que a implantação do PEA foi um marco 

histórico dessa administração. 

• DEMAIS PROJETOS DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Disponibilização dos espaços da escola, principalmente da quadra, de 
segunda-feira a sexta-feira e aos finais de semana, para o desenvolvimento 
de atividades físicas e educativas oferecidas às crianças de nossa 
comunidade, e viabilizadas pelo “Projeto Garotinho Feliz” (PROJETO 
SIGMA). 

Disponibilização da quadra, à comunidade, no período da noite e aos finais 
de semana, sempre sob a supervisão de um responsável cadastrado na 
Unidade Escolar e com ofício de autorização do Conselho de Escola 
permitindo este uso (PROJETO GAMA). 
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O Projeto n@ Escola acontece após o horário de aula do período da tarde e 
aos sábados durante todo o dia. A monitora já possui um vínculo com a 
comunidade. o que favorece o estabelecimento de combinados para a 
utilização do Laboratório Pedagógico de Informática (PROJETO GAMA). 

O Projeto Criança Cidadã, conta com uma educadora social que desenvolve 
com crianças e adolescentes, sendo parte composta por alunos da escola e 
outra parte provindo das escolas do entorno, atividades voltadas para o 
futebol. Há adesão da comunidade para este projeto que acontece nos 
períodos da manhã e tarde. Para a realização da merenda, o Projeto utiliza o 
espaço da escola, após o horário de término da merenda escolar, servida 
regularmente aos nossos alunos. Às quartas-feiras o Projeto utiliza a quadra 
externa, localizada na praça, e às sextas-feiras asseguramos um horário na 
quadra coberta da escola (PROJETO GAMA). 

O Projeto Escolinha de Futebol utiliza basicamente o campo de futebol 
também localizado na Praça dos Unidos, pois o foco deste trabalho está 
voltado ao futebol de campo. Os encontros dos alunos e professores deste 
Projeto acontecem na escola às quartas e sextas-feiras nos períodos da 
manhã e tarde, e após a organização inicial, se dirigem ao campo )PROJETO 
GAMA). 

Projetos Vivências do Movimento; Rede Cultural – Escola de Circo; ginástica 
feminina com professora voluntária; projeto n@ Escola; ação da escola: 
“Sábado e Domingo na Quadra” – sábados com basquete e futsal por um 
grupo de jovens e domingo com grupo de capoeira (PPP 2007, p. 61). Banca 
do Futuro – proporcionar momentos de leitura com agendamento de horários 
por turma (PROJETO DELTA). 

Contribuir com a autoestima das mulheres da comunidade através da 
ginástica feminina, com uso da quadra da escola (PROJETO ALFA). 

• AÇÕES ESPECÍFICAS DO PEA 

Disponibilização dos espaços da escola, para o Projeto Escola Aberta aos 
sábados e domingos para o desenvolvimento de atividades esportivas, 
educativas e culturais a partir do envolvimento de voluntários que organizam 
nas oficinas: informática, lazer, futebol, desenho, ”biscuit” e inglês. 
(PROJETO SIGMA). 

A coordenação do Programa Escola Aberta na EMEIEF Cândido Portinari 
também possui um vínculo significativo com os usuários que comparecem 
aos finais de semana para participarem das atividades. Neste Programa, 
contamos ainda com a participação de voluntários que desenvolvem as 
oficinas de capoeira, ginástica, recreação, futebol e informática. (PROJETO 
GAMA).  

A escola abriu as portas para a comunidade aos finais de semana por meio 
do Programa Escola Aberta, promovendo atividades de lazer para toda a 
família. O envolvimento da comunidade nas oficinas, que são gratuitas e 
desenvolvidas por voluntários, ainda pode ser ampliado, sendo esta uma das 
metas da equipe do Programa na escola. (PROJETO GAMA).  

Ampliar a participação da comunidade nas oficinas realizadas aos finais de 
semana, enquanto oficineiros ou participantes. Investir na participação dos 
pais nas reuniões, eventos e atividades planejada pela equipe escolar. 
Ampliar as oficinas do PEA destinadas a terceira idade e infantil. Divulgar as 
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oficinas também nas reuniões com pais. Pesquisar entre os pais quem tem 
interesse em ser oficineiro. (PROJETO GAMA). 

O PEA acontece aos sábados das 8h às 17h e aos domingos das 8h às 12h. 
Atualmente o projeto oferece as seguintes oficinas: recreação, artesanato 
com biscuit, artesanato em macramê, bordado com fitas e pedrarias, aulas 
de kung fu, desenho artístico (mangá), origami, atividades de leitura e 
contação de histórias na banca de livros e futebol. A comunidade apresenta 
boa frequência, interesse e avaliação positiva, garantindo, assim, o sucesso 
deste projeto. (PROJETO DELTA). 

Há um anexo específico sobre as atividades do PEA, anexado em dezembro 
de 2008 (PPP ALFA, 2008) por meio das oficinas: bordado em chinelo, 
origami, pintura em tecido, meia de seda, capoeira, futebol, barbante, Hip 
Hop, vôlei. (PROJETO ALFA). 

• ENQUANTO AÇÃO COORDENADA, ARTICULADA: 

Organizar o uso do espaço qualificando as ações e zelando pela segurança 
das pessoas e pelo patrimônio da escola. Organizar os horários de início das 
atividades com parceiros e seu respectivo público nos locais onde cada 
educador atua. Desta forma podemos visualizar as pessoas que realmente 
estão participando das atividades na escola, minimizando depredações e 
vandalismo em horário de funcionamento da escola. Responsáveis: Equipe 
diretiva e os Educadores de Apoio de cada Projeto. (PROJETO GAMA). 

Alguns moradores vem se organizando para reabrir a associação de 
moradores do bairro, para se organizarem e conquistarem melhorias para a 
região, porém algumas lideranças já se organizam representando o bairro no 
OP, onde reivindicam urbanização de algumas regiões e melhoria no 
transporte público do bairro. (PROJETO DELTA). 

Fazer da escola um espaço de cultura, lazer e construção de cidadania; 
desenvolver o sentido de apropriação do espaço público; ações a serem 
desenvolvidas por meio das oficinas, festa junina, apresentação dos trabalhos 
dos alunos e exposição de suas produções no decorrer do ano, oficinas do 
PEA – equipe diretiva em parceria com os voluntários do PEA, professores 
(PROJETO DELTA). 

No período compreendido pela Gestão Aidan, existiam diversos projetos 

educacionais com foco no processo de ensino e aprendizagem em curso na cidade; 

nesse período foi ampliada a carga horária de aula para o Ensino Fundamental, que 

passou a atender aos alunos de 4 a 5 horas por dia. Diante dos dados de desigualdade 

social nas comunidades, o PEA foi mantido e no final da administração, em 2012, foi 

implantado o programa Mais Educação: 

• DEMAIS PROJETOS DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO 

“Projeto Criança Cidadã” (MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS 
MORADORES EM FAVELA DE SANTO ANDRÉ): Atualmente esse projeto é 
mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social e desenvolve o seu 
trabalho educativo junto à crianças desta escola e de outras e de outras da 
redondeza, inclusive, da rede estadual de ensino. Divide os horários com as 
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professoras dos agrupamentos e com o “Projeto Vivências Corporais” na 
quadra poliesportiva. (PROJETO SIGMA). 

As crianças da Unidade que fazem parte do “Projeto Criança Cidadã” poderão 
socializar suas aprendizagens e habilidades aos demais alunos de escola, 
por meio de apresentações e exposições dos trabalhos desenvolvidos 
sensibilizando, assim, toda a comunidade escolar. Essas crianças sentem-se 
muito valorizadas. (PROJETO SIGMA). 

Disponibilização dos espaços da escola, principalmente da quadra, de 
segunda-feira a sexta-feira e aos finais de semana para o desenvolvimento 
de atividades físicas e educativas oferecidas às crianças de nossa 
comunidade, e viabilizadas pelo “Projeto Garotinho Feliz”. (PROJETO 
SIGMA). 

Outros Projetos vinculados à Secretaria de Educação e Formação 
Profissional – Projeto Criança Cidadã e Escolinha de Futebol – convidam este 
público a participarem da dinâmica da escola de atividades esportivas no 
contra turno do horário em que estudam. (PROJETO GAMA). 

• AÇÕES ESPECÍFICAS DO PEA 

Incentivar a participação da comunidade local no “Projeto Escola Aberta” por 
meio de informações e/ ou referência s transmitidas, nas reuniões com pais, 
através de cartazes pregados na Unidade Escolar e pelo bairro, pelos bilhetes 
enviados às famílias, etc. (PROJETO SIGMA). 

Programa Escola Aberta, promovendo atividades de lazer para toda a família. 
O envolvimento da comunidade nas oficinas, que são gratuitas e 
desenvolvidas por voluntários, ainda pode ser ampliado, sendo esta uma das 
metas da equipe do Programa na escola. (PROJETO GAMA). 

Ampliar a participação da comunidade no PEA – oficinas do PEA destinadas 
a terceira idade e infantil. Divulgar as oficinas também nas reuniões com pais. 
Pesquisar entre os pais quem tem interesse em ser oficineiro. Responsáveis: 
Conselho de Escola e PEA (PROJETO GAMA). 

O PEA tem como objetivo aproximar a comunidade do ambiente escolar com 
atividades para todas as idades ligadas ao lazer, esporte e cultura. O projeto 
acontece aos sábados das 8h às 17h e aos domingos das 8h às 12h. 
Atualmente oferece as seguintes oficinas: futebol, axé, bordado em pedraria, 
biscuit, ginástica, informática, manicure, pintura em tela e crochê com 
barbante. Vale a pena lembrar que estas oficinas foram solicitadas pela 
comunidade em pesquisa feita pela escola antes de iniciar o projeto. Este 
projeto conta com pessoas responsáveis pela organização das atividades, 
onde temos um coordenador que é uma pessoa da comunidade e um 
professor comunitário que é funcionário da escola, além dos oficineiros. 
(PROJETO DELTA). 

Usufruir o espaço escolar com respeito e adequadamente às finalidades 
propostas, preservando-o. Respeitar os funcionários da unidade escolar, 
solucionando possíveis conflitos com diálogo. – Orientações sobre o uso do 
espaço escolar em primeira aula do PEA e em outros momentos que se faça 
necessária; contato direto da equipe diretiva com usuários e formadores 
voluntários do PEA para o uso e manutenção escolar. Responsáveis: equipe 
diretiva, professores, parcerias com a SE e voluntários do PEA – acompanhar 
a utilização desse espaço pelos membros da comunidade. (PROJETO 
ALFA). 
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Aproximar a comunidade escolar e os pais, por meio de eventos culturais, 
programas específicos do PEA  e ouvir dos pais o que acham dos projetos 
que a escola propicia. (PROJETO ALFA). 

• ENQUANTO AÇÃO COORDENADA, ARTICULADA 

Instrumentalizar  e atualizar os usuários, na aprendizagem de trabalhos 
manuais e discussão de assuntos pertinentes  à comunidade. Propiciar 
palestras, oficinas e cursos gratuitos. Responsáveis: equipe diretiva, 
professores e equipe do PEA. (PROJETO ALFA). 

Estabelecer parceria com o PEA, por meio de oficinas para os alunos com os 
monitores do PEA no decorrer do ano e ouvir de todos os envolvidos como 
foi a oficina. (PROJETO ALFA). 

No período compreendido pela Gestão Grana, observamos a permanência, no 

município, do programa Mais Educação e a implantação do programa Relação Escola-

Comunidade, em caráter substitutivo ao PEA, também desenvolvido em fins de 

semana nas escolas, em caráter de complementaridade ao projeto de escola em 

tempo integral, um marco para as políticas educacionais de combate à violência 

durante essa administração. 

• DEMAIS PROJETOS DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Disponibilização da quadra à comunidade, no período da noite e aos finais de 
semana, sempre sob a supervisão de um responsável. (PROJETO SIGMA). 

A escola sente a necessidade de aproximar mais a comunidade para atuar 
efetivamente não só no espaço escolar como também na valorização do 
bairro e da cidade em que vivem, buscando melhoria e reivindicando direitos. 
Para isto proporcionará espaços para que a comunidade se sinta convidada 
a participar da rotina escolar e também das discussões em outras esferas 
como no Conselho de Escola, Planejamento Plurianual, Orçamento 
Participativo e outros. (PROJETO GAMA). 

Conscientizar a comunidade com relação à preservação do espaço público. 
As ações propostas/projetos: realizar passeata pelo bairro abordando a 
importância do espaço e do patrimônio público; buscar parceria com a equipe 
Anjos da Guarda. (PROJETO DELTA). 

PPA Participativo (Plano Plurianual) é um instrumento de planejamento de 
médio prazo que orienta os gastos públicos durante quatro anos. Tem entre 
os seus objetivos gerar transparência dos gastos públicos, por meio do 
controle social das ações do governo. Prevê a participação da população nas 
ações da prefeitura. PPA Santo André está dividida em 20 regiões. 
(PROJETO ALFA). 
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• AÇÕES ESPECÍFICAS DO PEA/ PROGRAMA RELAÇÃO ESCOLA-

COMUNIDADE 

Disponibilização de alguns os espaços da escola para o PEA aos sábados 
das 09h00 às 16h00, para o desenvolvimento de atividades esportivas, 
educativas e culturais, a partir do envolvimento de voluntários que se 
organizam nas oficinas de: informática, futebol, pingue-pongue e artesanato. 
(PROJETO SIGMA). 

As portas para a comunidade aos finais de semana por meio do Programa 
Relação Escola-Comunidade, promovendo atividades de lazer para toda a 
família. O envolvimento da comunidade nas oficinas, que são gratuitas e 
desenvolvidas por voluntários, ainda pode ser ampliado. (PROJETO GAMA). 

Temos também atendimento, aos finais de semana, do Programa REC onde 
é oferecido – por meio de monitores – oficinas dos seguintes temas: crochê, 
biscuit, artes visuais, futsal, informática, violão, recreação, Ludismo, Jiu- Jitsu, 
e customização. (PROJETO GAMA). 

Aos finais de semanas, do projeto “Escola Aberta”. O projeto acontece aos 
sábados das 8h às 17h e aos domingos das 8h às 12h. Atualmente o projeto 
oferece as seguintes oficinas: recreação, artesanato com biscuit, artesanato 
em macramê, bordado com fitas e pedrarias, aulas de kung fu, desenho 
artístico (mangá), origami, atividades de leitura e contação de histórias na 
banca de livros e futebol. Estas oficinas são organizadas mediante procura 
ou sugestão da comunidade e da oferta de oficineiros para atender a 
demanda. Conta com a organização de um coordenador representante da 
comunidade e um professor comunitário, que juntos elaboram os horários das 
turmas, realizam as inscrições dos alunos interessados, bem como 
administram o processo de funcionamento como um todo. A comunidade 
apresenta boa frequência, interesse e avaliação positiva, garantindo assim, o 
sucesso deste projeto. (PROJETO DELTA). 

Possibilitar a toda comunidade o espaço escolar como alternativa de acesso 
à cultura, esporte e lazer através do Programa Mais Educação – Relação 
Escola Comunidade. Responsáveis: Equipe gestora e coordenador do PEA. 
(PROJETO DELTA). 

Programa Mais Educação Escola Aberta – Relação Escola-Comunidade: “No 
PEA atualmente temos sete oficinas em andamento, tendo como oficineiros 
moradores do bairro, incluindo a coordenadora comunitária que também 
atende o Programa Mais Educação. (PROJETO DELTA). 

Aproximar a comunidade escolar e os pais, por meio de eventos culturais, 
programas específicos do PEA  e ouvir dos pais o que acham dos projetos 
que a escola propicia. As Oficinas oferecidas pelo Relação Escola-
Comunidade são: artes variadas, pintura e, tecido, reciclagem, macramê, 
crochê, vagonite, informática, capoeira, violão, inglês e ballet e outras. A 
escola amplia a sua relação com a comunidade e por meio da troca de 
saberes, pode promover um redimensionamento de sua prática pedagógica, 
tornando- se mais inclusiva e competente na ação educativa. As oficinas 
podem ter objetivos de formar para o trabalho, recrear e entreter, informar e 
ensinar as pessoas. (PROJETO ALFA). 
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• ENQUANTO AÇÃO COORDENADA, ARTICULADA 

Conscientizar a comunidade acerca da importância das atividades culturais. 
Aproximá-los das atividades desenvolvidas na própria unidade e no CESA 
próximo. Responsáveis: toda a equipe escolar e conselho de escola. 
(PROJETO GAMA). 

O programa Escola Aberta incentiva e apoia a abertura, nos finais de semana, 
de escolas públicas de educação básica localizadas em territórios de 
vulnerabilidade social. Em parceria, a comunidade escolar e a do entorno 
ampliam sua integração planejando e executando atividades educativas, 
culturais, artísticas e esportivas. (PROJETO DELTA). 

PEA como estratégia de ampliar a integração entre a escola e a comunidade, 
ampliar as oportunidades de acesso a espaços de promoção de cidadania e 
contribuir para a redução das violências na comunidade escolar. O 
fortalecimento dessa relação contribui para o desenvolvimento do PPP da 
escola, que deve ser dinâmico e nortear o cotidiano escolar e a organização 
do trabalho didático-pedagógico, com a participação efetiva de todos os seus 
atores. (PROJETO ALFA). 

A partir da análise desses dados, inferimos que, embora exista o 

reconhecimento da violência contra o patrimônio, tomando como referência o registro 

das ações dessas escolas em seus atos de currículo, as principais ações ficaram 

atreladas aos programas governamentais desenvolvidos nesse período.  

Defendemos a construção de um projeto local, com a finalidade de estreitar 

laços entre escola e comunidade, e prevendo ações que ampliem os espaços de 

participação dos atores sociais envolvidos com a escola e população do entorno, pois: 

Em cidades grandes, escolas se tornam castelos medievais, emuralhadas e 
rodeadas de fossos ante os roubos, furtos e outros crimes. Quanto mais se 
fecham, mais precisam fechar-se. A violência desafia as tentativas de o 
estabelecimento ser inexpugnável. Não há solução miraculosa, muitas estão 
fora do alcance da escola. Entretanto (...) quanto mais a escola é vista como 
um bem da comunidade e menos como um bem de um governo, maior é o 
respeito por ela. Os elos contribuem poderosamente para isso. (GOMES, 
2008, p. 20). 

Na Emeief Delta, não há indicação de continuidade das ações do voluntariado, 

embora a análise dos documentos revele a situação de pobreza e vulnerabilidade 

social da comunidade; revela, ainda, a inexistência de equipamentos de lazer 

próximos às casas, como espaços culturais, praças e quadras comunitárias. Indicam 

que há um parque nos arredores, mas a dificuldade de acesso não favorece o uso 

regular pela população. 
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Observamos, ainda, ações pontuais desenvolvidas por voluntários e ONGs nas 

Emeiefs Sigma e Gama. Enquanto na primeira escola observa-se a manutenção de 

uma atividade esportiva (futebol) aos sábados, na segunda escola, as práticas 

socioeducativas acontecem somente durante o horário de funcionamento da escola.  

Esses dados indicam a possibilidade de ampliação de participação da 

comunidade no uso e apropriação propositiva do espaço escolar, em fins de semana, 

com a oferta de atividades complementares às práticas curriculares em curso e que, 

concomitantemente, prestam o serviço de agir como instrumento a favor da 

preservação do bem público. Indicam, ainda, a possibilidade de colocar o currículo a 

serviço das transformações da realidade que se manifesta violenta em suas 

comunidades.  

Em algumas regiões do Brasil, essa é uma luta que se entretece com outras 
lutas sociais, colocando o currículo no centro das grandes transformações 
que nosso país vive, via movimentos que partem das necessidades, dos 
direitos e demandas profundas vindas da forma como a nossa sociedade se 
organizou culturalmente. (MACEDO, 2013, p. 430). 

Destacamos que as práticas curriculares da Emeief Alfa apresentam mais 

visibilidade, no cenário de pesquisa, também em decorrência da mobilização social 

que assegurou a continuidade das ações socioeducativas já desenvolvidas 

anteriormente pelo PEA - Relação Escola-Comunidade, com a-prefeitura,  que 

concedeu a utilização do espaço público, por meio de uma Associação, legalmente 

constituída, responsável pelas ações que o poder público deveria estar realizando na 

cidade, mas que, por questões de financiamento, deixou de executar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Moradora da periferia da cidade de Santo André, brasileira, mulher, professora, 

servidora pública, pesquisadora-bolsista: todos esses elementos que se mesclam na 

constituição da minha identidade como pessoa, adjetivam minha condição de ser e 

estar neste mundo e justificam a escolha do objeto de estudo desta pesquisa. A escola 

é o lugar de onde falo, desde a mais tenra idade. Nela me encontro na condição de 

estudante e de trabalhadora da Educação. É público o meu compromisso e 

envolvimento com as suas causas e lutas.  

 A escola, célula vital do tecido social, é palco de lutas travadas pela constante 

disputa de interesses. Esses conflitos são sentidos e reproduzidos nas práticas 

curriculares, nas relações entre os sujeitos, na gestão da escola, na forma como o 

conhecimento é selecionado, produzido e difundido.  

Entende-se que a escola também é lugar de construção de identidades, 

individuais e coletivas e, por sua natureza dentro da estrutura social, é instrumento de 

reprodução de interesses das classes hegemônicas. Antagonicamente, precisa estar 

a serviço da transformação social, como dispõe a Constituição Cidadã e toda a 

legislação educacional, baseada em princípios humanitários, objetivando o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos, inclusive com a formação para a cidadania e a 

qualificação das pessoas para o mundo do trabalho. Nesse palco de contradições é 

que a escola pública vem se constituindo. 

Mas a violência é manifestada na escola em diferentes frentes. Além dessa 

violência simbólica, da qual a escola é simultaneamente agente e vítima, outras 

violências são produzidas, como discutimos nesta pesquisa.  

Assim, centramos este estudo na análise da violência praticada contra o 

patrimônio público escolar à luz das ações do PEA e seus desdobramentos para a 

proposição de outras políticas públicas educacionais. Pudemos alcançar os objetivos 

propostos: analisar a ressonância curricular da violência no espaço escolar, 

considerando práticas educativas associadas ao PEA, como instrumento que operou 

a serviço da preservação do patrimônio escolar. 
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Especificamente, pudemos aprofundar os estudos sobre a relação violência e 

escola, sobre políticas públicas de combate à violência escolar; investigar a relação 

entre as escolas selecionadas e comunidades; conhecer as ações da gestão da 

escola e da administração pública com foco no combate à violência; identificar as 

ações do voluntariado nas escolas; além de apontar a relação entre a violência e o 

currículo nos PPPs. 

Percorreu-se todo o caminho metodológico previsto no estudo ao analisar o 

currículo oficial prescrito nos PPPs e o currículo praticado, revelado nas entrevistas, 

na percepção dos sujeitos da pesquisa. O currículo da escola está imerso em 

questões cruciais da atualidade, que perpassam os muros da escola, e, dentre elas, 

analisamos a violência, compreendida como um fenômeno social complexo, que está 

fortemente associado às desigualdades sociais nos grandes centros urbanos. 

O estudo revelou que a violência contra a escola acomete essas comunidades, 

mas as ações para seu enfrentamento, no período analisado, ficaram no âmbito de 

programas e projetos oficiais, sem uma articulação contínua com as demais ações da 

escola. Pelo contrário, a análise de documentos nos permite concluir que as ações 

vinculadas ao PEA eram pontuais. 

A falta de espaços culturais e de lazer nas comunidades faz com que a 

população volte sua atenção para a escola, espaço de convivência por excelência, 

nos momentos de ociosidade, em especial, em fins de semana quando não há 

presença do voluntariado. Mesmo sem a autorização deliberada, o espaço é ocupado. 

A pesquisa evidencia que o conceito contemporâneo de comunidade – assim 

como de outras instituições sociais, incluindo a noção de família – aproxima-se mais 

da ideia de fortalezas isoladas, ameaçadas constantemente pela violência,  pobreza 

e outros inimigos invisíveis e, dessa forma, está descolado do projeto idealizado que 

compreende comunidade como espaço de convivência segura e solidária, o lugar em 

que as pessoas compartilham experiências e estão protegidas. A comunidade escolar 

não está imune a essas transformações e também sente o sonho de viver em uma 

comunidade perfeita se desfazer diante de seus olhos. 
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Por meio desta pesquisa, foi possível perceber que o PEA – depois substituído 

pelo programa Relação Escola-Comunidade – permitia à população  sonhar com esse 

projeto de comunidade, ao oferecer atividades planejadas a partir de seus interesses; 

legitimar a participação comunitária dentro do espaço público; e difundir uma cultura 

de paz. 

Entende-se que, apesar das fragilidades de operacionalização, que apontam a 

necessidade de ajustes e incrementos, o PEA potencializou a cultura local, e, ao 

valorizar as habilidades das pessoas da própria comunidade, estreitou laços de 

convivência; oportunizou o acesso à escola; despertou o sentimento de pertencimento 

da comunidade; e o cuidado com o bem público se desenvolveu de forma cooperativa 

entre voluntários do programa e a população local. 

A falta de políticas públicas planejadas para o desenvolvimento das atividades 

socioeducativas nas escolas é refletida nas explosões de violência que culminam em 

violação de direitos, prestando um desserviço para a sociedade.  

Diante da realidade que se manifesta violenta, quando não são investidos para 

a efetivação de direitos nas cidades, os recursos públicos são convertidos em moeda 

de troca para realizar reparos, comprar  materiais e equipamentos novos – uns para 

reposição, outros para a intensificação da vigilância e monitoramento, com a aquisição 

de novos sistemas mais seguros e eficazes do que seus antecessores – e 

retroalimentam o mercado da violência, mas efetivamente não dão conta dela. É 

desperdício de energia, tempo e recursos.  

A pesquisa evidencia, ainda, que há espaço na escola para o desenvolvimento 

de um trabalho coletivo de enfrentamento à violência, por meio de práticas curriculares 

que privilegiem o conhecimento, incentivem a cultura, o lazer, a prática de esportes, a 

dança, a música, o teatro, o preparo para a inserção no mundo do trabalho e outras, 

de caráter recreativo, na busca incessante da almejada construção de uma cultura de 

paz. 

É necessário e urgente o reconhecimento do papel essencial desempenhado 

pela educação na transformação social para o desenvolvimento do país – por todos 

os setores da sociedade – em compasso com os princípios de construção de uma 
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escola democrática, plural, multicultural, aberta para o diálogo e ao pensamento 

crítico, cujas interações humanas sejam pautadas em princípios éticos. 

A pesquisa revela a manutenção de ações socioeducativas – oferecidas 

durante a semana no período noturno e em fins de semana – em uma das 

comunidades investigadas, e desenvolvidas sobre os pilares do PEA, que resiste à 

falta de insumos governamentais, ao serem mantidas e executadas pela própria 

comunidade, que se mobilizou para garantir o acesso e uso do espaço público, 

revelando-se uma prática exitosa de autogestão de reconhecimento social inegável 

para a educação na cidade.  

Vivemos os primeiros 30 anos da nossa jovem Constituição. É necessário 

compreender os passos dados nessa jornada histórica na luta por efetivação de 

direitos nesse espaço temporal. A primazia do acesso e da permanência na educação, 

na luta pela democratização do ensino, vem sendo construída paulatinamente, 

marcada pela luta dos excluídos, das minorias sociais. 

O estudo evidenciou, ainda, que os direitos humanos representam um 

importante marco para a história da civilização, pautado na dignidade da pessoa 

humana, na justiça social e na paz mundial. 

Ao que determinadas linhas de estudos definiriam como atavismo contido nas 

estruturas psíquicas mais primitivas dos seres humanos, outros estudos, voltados aos 

modos de produção, definiriam como luta de classes, e a explosão da violência aponta 

que algo vai mal, muito mal, na construção do projeto de humanidade defendido na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a busca pelo ideal de justiça social 

nos impele a continuar. 

É importante manter-nos atentos para que, além da constatação da existência 

do fenômeno da violência, possamos agir de forma crítica e propositiva na construção 

de práticas educativas que confrontem o problema de forma planejada, articulada com 

os diferentes atores curriculares e governamentais, buscando a sua superação.  

Entende-se que é necessário conhecer os limites e as possibilidades da 

Educação; o currículo oficial é regido pela seleção cultural de conteúdos essenciais 
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na luta pela manutenção da ordem social, no entanto, entende-se também que a 

aprendizagem e o ensino desenvolvidos em ambientes verdadeiramente 

democráticos, partem da construção coletiva do PPP da instituição, incorporando 

pautas de diferentes grupos sociais. 

Dessa forma, a base teórica sobre currículo utilizada nesta pesquisa possibilita 

afirmar que professores e coordenadores pedagógicos não podem ser perspectivados 

como triviais aplicadores de currículos e os estudantes como aqueles em que os 

conhecimentos prescritos serão depositados, e os diretores escolares tratados como 

mero burocratas.  

O cenário da educação atual nos convida para o debate. Assistimos à criação 

de escolas cívico-militares, como Política de Estado, que coloca a centralidade da 

educação em outras mãos que não a de seus legítimos atores, ao propor processos 

que claramente desautorizam os atores curriculares, cedendo lugar às Forças 

Armadas e agentes estaduais da reserva. A despeito de vivermos num Estado 

Democrático de Direito, é preciso analisar qual projeto de sociedade almeja-se 

construir e qual a pauta social que sustenta a proposição de políticas públicas. 

O presente estudo permitiu validar a nossa hipótese, a partir da perspectiva dos 

sujeitos, da análise de documentos e dos conceitos que ofereceram o suporte teórico 

desta pesquisa, de que a adoção do PEA apresentou ressonância nas práticas 

curriculares das escolas investigadas, impactando positivamente na vida dessas 

comunidades. 

 

Às vezes eu falo com a vida 
Às vezes é ela quem diz 

Qual a paz que eu não quero conservar 
Pra tentar ser feliz 

 (Marcelo Yuka) 

 

 

  



138 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOWICZ, Mere. Avaliando a avaliação da aprendizagem: um novo olhar. São 
Paulo: Lúmen, 1996. 
 
APPLE, Michael, W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas: 1989. 
 
ARENDT, Hannah. Sobre a violência. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2013. 
 
ASSEMBLEIA Legislativa de São Paulo. Decreto no 48.781, de 7 de julho de 2004. 
Institui o Programa Escola da Família - desenvolvimento de uma cultura de paz no 
Estado de São Paulo. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2003. 
 
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Elementos para uma 
teoria do ensino de ensino. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2016. 
 
_________________________________. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 29 fev. 2018. 
 
_________________________________.SENADO Federal. Agência Senado. 
Impeachment de Dilma Rousseff marca ano de 2016 no Congresso e no Brasil. 
Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/ 
noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-
no-congresso-e-no-brasil>. Acesso em: 10 set. 2019. 
 
_________________________________.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
Resolução/CD/FNDE/ n. 052, de 25 de outubro de 2004. Dispõe sobre a criação do 
Programa Escola Aberta: Educação, Cultura, Esporte e Trabalho para a Juventude.  
 
_________________________________.Programa Escola Aberta. Proposta 
Pedagógica. 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/ 
proposta_pedagogica.pdf. Acesso em: 5 jan.2019. 
 
_________________________________.Conselho Deliberativo do FNDE, Programa 
Dinheiro Direto na Escola para o Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana 
(PDDE/FEFS). Manual operacional do programa escola aberta: educação, cultura, 
esporte e trabalho para a juventude. Resolução n. 3, de 1o de abril de 2010. 
 



139 

 

_________________________________.Secretaria de Educação Básica. Diretoria 
de Currículos e Educação Integral. Manual operacional de educação integral. 
Brasília: 2013. 
 
_________________________________.Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Conselho Deliberativo. Resolução/CD/FNDE n. 21, de 22 de junho de 
2012.  
 
_________________________________.Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Conselho Deliberativo. Resolução/CD/FNDE n. 34, de 6 de setembro de 
2013. 
 
_________________________________.FNDE. Manual operacional do programa 
escola aberta. Disponível em: ftp://ftp.fnde.gov.br/web/escola_aberta/manual_ 
operacional. pdf. Acesso em: 13 jul. 2017. 
 
_________________________________.Programa Novo Mais Educação. Portaria n.  
1.144, de 10 de outubro de 2016. 
 
_________________________________.Presidência da República. Casa Civil. 
Decreto no 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o Programa Mais Educação. 
 
_________________________________.Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. Educação em direitos humanos: diretrizes nacionais. 

Brasília: Coordenação-Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria 

Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 

CÂMARA Municipal de Santo André. Lei no 1.492, de 2 de outubro de 1959. Estatuto 
do Funcionário Público. Disponível em:<http://www.cmsandre.sp.gov.br/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=36>. Acesso em 01 de 
nov. 2019.  
 
CANEN, A.; MOREIRA, B. F. Antônio (org.). Ênfases e omissões no currículo. 
Campinas: Papirus, 2001. 
 
CHIZZOTTI, Antônio; PONCE, Branca, J. O currículo e os sistemas de ensino no 
Brasil. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 3, p.25-36, set./dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf>. Acesso 
em: 10 nov. 2017. 
 
DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne G. Violência: um problema global de saúde 
pública. Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Genebra: OMS; 2002. p. 1163-1178.  
 
DE COLUMBINE a Realengo: os massacres em escolas que chocaram o mundo. 
Revista Veja. São Paulo, 13 mar. 2019. Disponível em:<https://veja.abril.com.br/ 
mundo/de-columbine-a-realengo-os-massacres-em-escolas-que-chocaram-o-
mundo/>. Acesso em 6 set. 2019. 



140 

 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
7ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
 
FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
 
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. São Paulo: Penguin Classics, 
Companhia das Letras, 2011. 
 
GOMES, Cândido, A. (org.). Abrindo espaços: múltiplos olhares. Brasília: Unesco, 
Fundação Vale, 2008. 
 
GUIMARÃES, Áurea M., Indisciplina e violência: a ambiguidade dos conflitos na 
escola. In: AQUINO, Julio G. (org.). Indisciplina na escola. 3 ed. São Paulo: 
Summus, 1996. 
 
HAMILTON, David. Sobre as origens dos termos de classe e curriculum. Revista 
Teoria & Educação, n. 6, p. 33-52. Porto Alegre: Pannonica, 1992. 
 
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades. 
Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-andre/panorama>. Acesso 
em 01 de  nov. 2019. 
 
LUNA, Sérgio, V, de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 2. ed. São Paulo: 
Educ, 2017. 
 
MACEDO, Roberto, S. Atos de Currículos: uma incessante a atividade etnometódica 
e fonte de análise de práticas curriculares. Revista Currículo Sem Fronteiras, v.13, 
n. 03, p. 427-435, set./dez. 2013. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. OMS. Relatório mundial sobre a 
prevenção da violência 2014. São Paulo: Núcleo de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo, 2015. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. Assembleia-Geral das Nações 
Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela 
Resolução 217 A (III). Nova Iorque: ONU, 10 out. 1948.  
 
PONCE, Branca, J. O tempo no mundo contemporâneo: o tempo escolar e a justiça 
curricular. Revista Educação e Realidade, v. 41, n. 4, 2016. Disponível em: 
<http://seer. ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/60533>. Acesso em 
10 nov. 2017. 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. PNUD. 
Relatório de Desenvolvimento Humano. Ranking IDH Global de 2014. Disponível em: 
<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home.html>. Acesso em 9 dez. 2019. 
 



141 

 

PROJETO Político-Pedagógico. Escola Municipal de Educação Infantil e Educação 
Fundamental Alfa. Santo André,  2007-2014. Suplemento. 
 
_________________________________.Escola Municipal de Educação Infantil e 
Educação Fundamental Delta. Santo André,  2007-2016. Suplemento. 
 
_________________________________.Escola Municipal de Educação Infantil e 
Educação Fundamental Gama. Santo André,  2007-2016. Suplemento. 
 
_________________________________. Escola Municipal de Educação Infantil e 
Educação Fundamental Sigma. Santo André,  2007-2016. Suplemento. 
 
REDE de Saberes Mais educação: pressupostos para projetos pedagógicos de 
educação integral: caderno para professores e diretores de escolas. Brasília: 
Ministério da Educação, 2009.  
 
SACRISTÁN, José Gimeno (org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto 
Alegre: Penso, 2013. 
 
SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Autores Associados, 2011. 
 
SILVEIRA, Nadia Dumara Ruiz. Protagonismo da sociedade civil e direitos humanos. 
Revista de Educação Pública UFMT. Cuiabá, v. 22, n. 49/2, p. 471-483, maio/ago. 
2013. 
 
SOUSA, Marli Luiza de. Violência contra a escola: repercussões curriculares. O 
olhar do conselho de escola numa escola municipal de Santo André. 2015. 143 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 
2015. 
 
SOUZA, Celina. Políticas públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, 
Salvador, n. 39, jul./dez. 2003. 
 
TORRES SANTOMÉ, J. Currículo escolar e justiça social: o cavalo de Tróia da 
educação. Porto Alegre: Penso, 2013. 
 

 
 

 
 

 
  



142 

 

PORTAIS ACESSADOS 

 

ASSASSINOS planejaram ataque em escola de Suzano por um ano e meio. Folha de 
S. Paulo. São Paulo: 14 mar. 2019. Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/ 
cotidiano/2019/03/assassinos-planejaram-ataque-em-escola-de-suzano-por-um-ano-
e-meio.shtml>. Acesso em 6 set. 2019. 
 
ATIRADOR invade escola particular de Goiânia e ataca alunos e professores. Folha 
de S. Paulo. Goiânia: 20 out. 2017. Disponível em:<https://www1.folha. 
uol.com.br/cotidiano/2017/10/1928712-atirador-invade-escola-particular-de-goiania-
e-ataca-alunos-e-professores.shtml 20/10/2017>. Acesso em 6 set. 2019. 
 
REALENGO, da dor à superação. O Estado de S. Paulo. Rio de Janeiro, 15 mar.  
2019. Disponível em:<https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,realengo-
da-dor-a-superacao,70002756087>.  Acesso em 6 set. 2019. 
 
SANTO ANDRÉ (Prefeitura). História de Santo André. Santo André, 20 mar. 2013. 
Disponível em:<https://www2.santoandre.sp.gov.br/ index.php/cidade-de-santo-
andre/historia>. Acesso e: 2 abr. 2017. 
 
SANTO ANDRÉ (Prefeitura). Santo André lança programa Mais Saber e estende 
permanência de alunos nas escolas. Publicada em: 25 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/ noticias/item/ 11435-santo-andre-
lanca-programa-mais-saber-e-estende-permanencia-de-alunos-nas-
escolas#>.Acesso em 3 out. 2018. 
 
SANTO ANDRÉ (Prefeitura). Programa Mais Saber Integral amplia permanência na 
escola de 1,2 mil alunos da rede municipal. Publicada em: 15 abr. 2019. Disponível 
em:<https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12693-programa-
mais-saber-integral-amplia-permanencia-na-escola-de-1-2-mil-alunos-da-rede-
municipal>. Acesso em 10 nov. 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A –  Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas aplicadas aos Atores 

Curriculares 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

“Violência contra a escola: Análise do Programa Escola Aberta no 

enfrentamento da violência escolar na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André” 

Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Mere Abramowicz 

Pesquisadora: Marli Luiza de Sousa 

 

Cargo / Função:  (   ) Professor/Coordenador Comunitário 

 (   ) Conselheiro Escolar 

 (   ) Dirigente Escolar 

 

1. Qual foi a sua relação com o PEA? Em que fase do programa você teve contato 

com as ações a ele relacionadas? 

 

2. Dentre os critérios para a indicação dessa unidade escolar, para adesão ao 

PEA, a questão da vulnerabilidade social e o combate à violência foram 

decisivos. Você percebe essas questões presentes nessa comunidade? De 

que maneira? 

 

 

3. Como você descreveria a relação dessa comunidade com a escola antes do 

PEA? 

 

4. Com o chegada do PEA, notou alguma alteração nessa relação? Cite aspectos 

positivos e/ou negativos, facilidades e/ou dificuldades por você observados. 
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5. Na sua concepção, o que gera a violência contra a escola? 

 

6. No que diz respeito ao patrimônio, como combater a violência? Você percebe 

outras formas de violência na escola? 

 

 

7. Com a extinção do PEA no município, alguma outra política pública foi 

implantada com objetivo semelhante?  

 

8. Quais ações (governamentais e outras) que a escola desenvolve atualmente 

para combater a violência escolar? A escola adotou algum projeto com vistas 

ao combate à violência, em âmbito local? Você participa da elaboração delas? 

Como você as avalia? 

 

 

9. Há algum conselheiro de escola ativo que acompanhou o PEA em algum 

momento ou etapa? Algum professor mais experiente na escola que possa 

contribuir com essa pesquisa e que componha o conselho de escola? 

 

10. Você gostaria de fazer alguma consideração final? 
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APÊNDICE B –  Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas aplicadas aos 

Gestores Municipais do PEA em Santo André 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

“Violência contra a escola: Análise do Programa Escola Aberta no 

enfrentamento da violência escolar na Rede Municipal de Ensino de Santo 

André” 

Pesquisa orientada pela Profa. Dra. Mere Abramowicz 

Pesquisadora: Marli Luiza de Sousa 

 

Cargo / Função:  (   )   Gestor Municipal do PEA 

 (   )   Gestor Municipal da SE 

 

1. Qual foi a sua relação com o PEA Santo André? Em que fase do programa você 

teve contato com as ações a ele relacionadas? 

 

2. Dentre os critérios para a indicação das unidades escolares para adesão ao 

PEA, a questão da vulnerabilidade social e o combate à violência foram 

decisivos. Você percebe essas questões presentes nessas comunidades? E na 

cidade? 

 

3. Como você descreveria a relação das comunidades selecionadas com a escola 

antes do PEA? 

 

4. Com o chegada do PEA, notou alguma alteração nessa relação? Cite aspectos 

positivos e/ou negativos, facilidades e/ou dificuldades por você observados. 

 

5. Na sua concepção, o que gera a violência contra a escola? 
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6. No que diz respeito ao patrimônio, como combater a violência? Você percebe 

outras formas de violência na escola?  

 

7. Qual é a responsabilidade dos órgãos governamentais frente a esse 

fenômeno? Como a Educação pode agir? 

 

8. Com a extinção do PEA no município, alguma outra política pública foi 

implantada com objetivo semelhante?  

 

9. Em sua avaliação, o PEA atingiu suas finalidades no município? Quais os 

indicadores a considerar para obter uma avalição adequada à realidade da 

cidade? 

 

10. Alguma consideração final? 
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APÊNDICE C –  Análise dos Projetos Político-Pedagógicos das Unidades 
                           Escolares 

 
 
 

IES: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) 
 

PESQUISADORA: Marli Luiza de Sousa 
 

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Mere Abramowicz 
 

PESQUISA:  
 

 “Programa Escola Aberta no enfrentamento da violência contra o patrimônio escolar 

na Rede Municipal de Ensino de Santo André. ” 

 
 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS – Projeto Político Pedagógico de 2007 – 2016 
 
 

Unidade Escolar:      

 
Nome Fantasia: 

 
 

Ano Caracterização da unidade escolar, comunidade e usuários 

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  
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IES: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) 
 

PESQUISADORA: Marli Luiza de Sousa 
 

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Mere Abramowicz 
 

PESQUISA:  
 

 “Programa Escola Aberta no enfrentamento da violência contra o patrimônio escolar 

na Rede Municipal de Ensino de Santo André. ” 

 
 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS – Projeto Político Pedagógico de 2007 – 2016 
 
 

Unidade Escolar:      

 
Nome Fantasia: 

 
 

Ano Projetos Pedagógicos (oficiais e/ou locais) 

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  
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IES: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) 
 

PESQUISADORA: Marli Luiza de Sousa 
 

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Mere Abramowicz 
 

PESQUISA:  
 

 “Programa Escola Aberta no enfrentamento da violência contra o patrimônio escolar 

na Rede Municipal de Ensino de Santo André. ” 

 
 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS – Projeto Político Pedagógico de 2007 – 2016 
 
 
 

Unidade Escolar:      

 
Nome Fantasia: 

 
 

 

Dados recorrentes nos PPPs por gestão pública 

 

Gestão Ações – Violência escolar 

“Avamileno” 

2007-2008 

 

 

“Aidan” 

2009-2012 

 

 

“Grana” 

2013-2016 
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ANEXOS 

 

ANEXO A –     PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM  

                 PESQUISA (CEP) – PUC-SP 
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