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Um dos grandes dilemas da desigualdade social brasileira é o acesso universalizado à 

educação de qualidade. Como se sabe, a massificação da educação escolar sempre foi 

requisito indispensável para a consolidação de sociedades democráticas e igualitárias. 

Ainda que no Brasil esse processo tenha sido lento e descontínuo, a universalização do 

ensino básico teve forte incremento desde a última década, trazendo para o sistema escolar 

as famílias de baixa renda, historicamente excluídas dele. Com isso, o grande desafio ora 

posto é o de qualificar esse processo de inclusão, reduzindo a ainda grande evasão no 

ensino fundamental, o baixo desempenho escolar e a distância entre a escola e as famílias 

pobres. 

Esta nova agenda de questões desafia os gestores educacionais, demandando que 

se considere um amplo conjunto de aspectos que envolve o ensino-aprendizagem e que 

ultrapassa os muros da escola. Este livro pretende contribuir para esse debate, 

problematizando um aspecto particularmente importante para a vida escolar das grandes 

metrópoles brasileiras, a saber: o efeito da segregação urbana sobre o processo escolar. 

A escola e a favela é resultado de uma pesquisa qualitativa feito pelo Núcleo de Estudos 

sobre Cidadania, Direitos e Desigualdade Social, entre 2005 e 2007, em escolas 

públicas e em organizações que realizam projetos sociais que atendem a crianças e 

adolescentes moradores de favelas de diferentes regiões do Rio de Janeiro. Com base no 

rico material produzido pelas entrevistas realizadas com professores e educadores, 

apresenta uma abordagem compreensiva de como eles enfrentam o enorme desafio de 

escolarizar um público que, além das dificuldades inerentes à baixa cultura escolar de 

suas famílias e à precariedade de suas condições de vida, também sofre os efeitos 

produzidos pelo fato de morar em territórios marcados pela frágil fruição dos direitos 

mais básicos, situação que compromete sua plena incorporação à vida da cidade. 
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