
 

O projeto “Escolas do Amanhã”: uma análise crítica de seus objetivos e de sua estrutura 

 
 

Muito se tem falado sobre a implantação da jornada integral nas escolas 

localizadas em regiões consideradas de risco, como as favelas e suas proximidades. 

Embora, à primeira vista, projetos como o “Mais Educação” e o “Escolas do Amanhã” 

possam parecer positivos e promissores, no artigo “O programa Escolas do Amanhã e a 

Escola Pública para a Classe Trabalhadora”, publicado pela Revista Contemporânea de 

Educação, em 2015, o professor da Faculdade de Educação da UFRJ, Bruno 

Gawryszewski, a partir de uma pesquisa de campo realizada em seis escolas da rede 

municipal do Rio de Janeiro e da análise de elementos da política educacional brasileira, 

apresenta outros lados da mesma moeda: uma educação voltada para um tipo específico 

de público presume didáticas distintas para diferentes classes sociais, visando 

discipliná-las para sua futura posição no mercado de trabalho; as escolas envolvidas nos 

projetos geralmente não oferecem espaços adequados para o desenvolvimento das 

atividades extraclasse; e o trabalho dos profissionais das oficinas que integram a jornada 

extra dos estudantes pouco se conectam com o trabalho desenvolvido nas salas de aula 

pelos professores. 



Concluindo que esse tipo de projeto gera nas crianças das classes mais pobres 

uma sociabilidade adequada ao trabalho de menor qualificação e de baixa remuneração, 

além de, ao oferecer atividades diversificadas aos alunos, passar a falsa noção de que 

existe igualdade de oportunidades, o professor da UFRJ expõe uma visão crítica a 

respeito de uma educação diferenciada para as crianças de famílias de baixa renda. Por 

meio da pesquisa de campo, Gawryszewski pôde apontar uma série de problemas 

apresentados pelo projeto “Escolas do Amanhã”, que tem como objetivo oficial oferecer 

oficinas extracurriculares aos alunos em situação “socialmente vulnerável” para 

preencher seu tempo de maneira produtiva. Entre os pontos ressaltados pelo autor estão: 

a inexistência de material prévio de instrução para os oficineiros, que são profissionais 

de fora do quadro institucional; a necessidade de as escolas recorrerem a locais externos 

ou realizar atividades simultâneas em uma mesma sala de aula devido à falta de espaço; 

e a ausência de coesão e conexão entre os oficineiros e os professores. 

Os resultados foram obtidos através de entrevistas com os profissionais, como 

oficineiros e professores, das seis escolas participantes do projeto selecionadas pelo 

autor, e da análise do contexto e das políticas educacionais brasileiras envolvidos no 

programa. Ao colocar em xeque a eficácia do projeto “Escolas do Amanhã”, o professor 

questiona a relegação de um “estatuto salvacionista à escola, que possa dar conta das 

mazelas geradas pela desigualdade social”, estabelecendo um elo entre educação, 

economia e política e ressaltando o caráter da escola de reprodutora das ideologias 

dominantes capitalistas. 
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