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Amigos da Escola e Cidadania: 
para além da solidariedade 

Este artigo aborda uma nova tendência no cenário 
educacional voltado ao fortalecimento da escola pú-
blica por meio da atuação de cidadãos-voluntários. 
Trata-se de um estudo que foca as ações e reações 
que surgiram entre os principais atores que intera-
gem na Educação Básica diante do lançamento do 
Projeto Amigos da Escola da Rede Globo de Televi-
são. Enfoca-se um projeto que, igual a outros no Ter-
ceiro Setor, direcionam-se ao fortalecimento de laços 
comunitários, potencialização do espírito cívico-so-
lidário e construção de comunidades saudáveis com 
qualidade de vida.  
Descritores: Escola, Cidadania, Políticas educacionais.

This article approaches a new tendency in the educa-
tional scenery turned to the strengthen of the public 
school by means of the citizen-volunteers’ performan-
ce. It is a study that focuses on the actions and re-
actions that appeared among the main actors that in-
teract in the Basic Education before the issue of the 
Project ‘Amigos da Escola’ by Rede Globo de Televi-
são, Brazil. One focuses on a project that, like other 
ones in the Third Sector, they are addressed to the 
strengthening of community liaisons, empowerment of 
the civic-solidary spirit and healthy communities with 
quality of life. 
Des crip tors: School, Citizenship, Educational politics.  

Este artículo apunta una nueva tendencia en el sec-
tor educativo vuelto al empoderamiento de la escuela 
pública por medio de la actuación de los ciudadanos-
voluntarios. Es un estudio que foca las acciones y re-
acciones que aparecieron entre los actores principa-
les que interactúan en la Educación Básica  delante 
de la creación del Proyecto ‘Amigos da Escola’ de la 
Rede Globo de Televisão, Brasil. Este proyecto enfo-
có como otros del Tercer Sector, el empoderamiento 
de enlaces de la comunidad, potencialización  del es-
píritu cívico-solidario y comunidades saludables con 
calidad de vida.   
Des crip to res: Escuela, Ciudadanía, Políticas educa-
cionales.
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INTRODUÇÃO 

Há nove anos, a Rede Globo, principal rede de televisão do 
país, faz chegar até os lares brasileiros, a seguinte mensa-

gem: seja amigo da escola. Trata-se de um discurso que, em 
um simples olhar leigo, remete-nos a outros importantes valo-
res societários, tais como: construção de capital social, forta-
lecimento de laços comunitários, potencialização do espírito 
cívico-solidário, viabilização de comunidades saudáveis e com 
qualidade de vida.

No âmbito da saúde coletiva, o Projeto Amigos da Escola 
pode ser abordado como um convite para refletir sobre os prin-
cípios defendidos pela Organização Pan-Americana de Saúde, 
no que diz respeito à educação para a saúde no ambiente es-
colar, tornando a escola em um espaço irradiador de conheci-
mentos, visando a promoção da saúde.

Na forma de campanha, em 1999, a Rede Globo de Te-
levisão lançou o Projeto Amigos da Escola – Todos pela Edu-
cação. A idéia era divulgar, em todo o país, a importância da 
educação para o desenvolvimento do Brasil e do voluntariado 
no fortalecimento da escola pública. O discurso veiculado na 
propaganda televisiva era o seguinte: “Seja Amigo da Escola. Se 
você é um aposentado, você poderia se tornar um ótimo conta-
dor de histórias; Se você é uma modelo, você poderia se tornar 
uma ótima recreacionista; Se você é um arquiteto, você pode-
ria se tornar um ótimo administrador; Se você é um juiz, você 
poderia se tornar um ótimo pintor”.

Em novembro de 2005, foi lançada a nova 
campanha do projeto Amigos da Escola da Rede 
Globo de Televisão, na qual o ator Tony Ramos 
convoca a população para participar como volun-
tária, esclarecendo que cabe à comunidade es-
colar, diretor e professores, avaliar o potencial de 
contribuição de cada voluntário. Em uma das pro-
pagandas ele afirma que uma boa escola pública 
garante a educação de qualidade; a comunidade 
deve participar; procure um diretor e professores 
que eles lhes dirão o que pode e deve ser feito. 

O esclarecimento em questão, marca uma rup-
tura com as propagandas, até então veiculadas, ao 
valorizar o profissional da educação, destacando 
o caráter complementar do voluntário por meio 
do depoimento, de dois renomados educadores: 
Mário Sérgio Cortella, professor do Programa de 
Pós-graduação de Educação da PUC/SP, e Celso 
Antunes – educador, consultor educacional em or-
ganizações nacionais e internacionais. 

O Projeto, proposto pela Rede Globo, surgiu 
em um momento caracterizado pela hegemonia 
na opinião pública, de uma ideologia focada no 
chamado Terceiro Setor e em sua importância 
para o combate dos principais problemas sócio-
ambientais do país. Nesse contexto, era difícil 
ouvir, na grande imprensa, vozes que se colocas-
sem em uma perspectiva crítica em relação aos 
“amigos da escola”. No entanto, a reação dos 

principais atores do cenário educacional, comprometidos politica-
mente com a construção de uma escola pública e de qualidade 
para todos, não se fez intimidar. De fato, uma verdadeira contra-
corrente se formou como resposta ao Projeto. Essa contra-corrente 
adotou como canal de expressão um meio de comunicação fora 
da grande mídia, mas nem por isso menos influente: a Internet. 
Assim, estudantes universitários, sindicatos, associações, profes-
sores e pesquisadores condensaram suas vozes em uma mesma 
linha de enfrentamento, sustentando um posicionamento crítico, 
combativo e de denúncia.

Na raiz dessa crítica, estava a visão de que um projeto 
promovido pela maior rede de televisão do país, a mesma 
que, para os setores progressistas e de esquerda, é identifica-
da com o conservadorismo, a ditadura militar, as elites eco-
nômicas dominantes, não seria neutro em suas implicações. 
Pelo contrário, poderia ser um projeto dentro de práticas ve-
ladas de manipulação da sociedade civil contra os interesses 
nacionais. 

Este artigo busca resgatar as principais características do 
movimento dinâmico e contra-hegemônico despertado pelo 
lançamento do Projeto Amigos da Escola. Especificamente, 
foca posicionamentos, ligados a quatro grupos de opinião: 
estudantes universitários, sindicatos e associações de profes-
sores, cidadãos críticos, mídia alternativa, professores univer-
sitários e pesquisadores.

Os estudantes universitários em ação
A contra-campanha “Amigo da escola, inimi-
go da Educação – Campanha pela Valorização 
dos Profissionais em Educação”, é a primeira 
reação contra o Projeto proposto pela Rede 
Globo. Vindo à luz em 2000 e encabeçada 
por estudantes universitários de pedagogia. 
Essa contra-campanha revelou-se uma das prin-
cipais reações àquele projeto e trouxe algumas 
questões de reflexão que merecem ser aqui re-
tomadas.

A filosofia desse movimento pode ser obser-
vada em um truque de imagem em que o logo 
original do Projeto Amigos da Escola é alterado: 
o rosto alegre da letra A do Amigo da Escola tor-
na-se triste ao se tornar Inimigo da Educação. 

Na opinião dos estudantes universitários, 
há o reconhecimento da importância da par-
ticipação da comunidade e de voluntários na 
gestão escolar. No entanto, questionam a forma 
como essa adesão foi estimulada ou proposta 
pela Rede Globo. Para apoiar sua denúncia, 
os estudantes elencaram uma série de observa-
ções com o intuito de desmascarar os interesses 
ocultos presentes no Projeto. Assim, destacam:

- a desresponsabilização do Estado na me-
dida em que, por meio da ação voluntária,  
transfere-se à sociedade a responsabilidade 
pela manutenção das escolas;

NO ÂMBITO DA SAÚDE 
COLETIVA, O PROJETO 

AMIGOS DA ESCOLA PODE 
SER ABORDADO COMO UM 
CONVITE PARA REFLETIR 
SOBRE OS PRINCÍPIOS 

DEFENDIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 
NO QUE DIZ RESPEITO À 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
NO AMBIENTE ESCOLAR
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- a desvalorização dos profissionais da educação, uma vez 
que qualquer cidadão poderia substituí-los;

-  a criação de um ambiente propício para justificar a re-
dução dos investimentos estatais, uma vez que existem pesso-
as com boa vontade para assumirem as obrigações do Estado, 
contribuindo para o desmonte da Escola Pública;

- o incentivo à participação de voluntários em áreas que 
precisam de preparo e formação específica, tais como reforço 
escolar, Educação Física e Arte;

- as conseqüências negativas para a educação dos alunos 
na medida em que seriam “formados” por pessoas que não fo-
ram preparadas para esse fim.

Um segundo movimento estudantil de denúncia ao Proje-
to da Rede Globo foi condensado pelos grupos políticos de 
jovens militantes de esquerda. No entanto, essas vozes pas-
saram totalmente despercebidas, com uma visibilidade ainda 
menor do que a dos estudantes universitários destacados an-
teriormente. Neste caso, estamos falando dos posicionamen-
tos críticos dos grupos de esquerda que incluem os estudantes 
secundaristas: Não é Nossa Função – “Os projetos ‘Parceiros 
do Futuro’ e ‘Amigos da Escola’, apesar de terem nomes ‘bo-
nitos’, tentam enganar os estudantes e fazer com que eles se 
responsabilizem pelos consertos necessários nas escolas, or-
ganizando mutirões de limpeza, mutirões para pintar as salas, 
os muros, e outros. Essa não é a função dos estudantes e nem 
do Grêmio. Nossa função é exigir investimento em educação 
e contratação de funcionários que, assim como os professo-
res, devem ser melhor remunerados” (Cartilha para Formação 
de Grêmios Estudantis - Movimento Ruptura Socialista)1.

Em defesa da escola pública
Esses atores denunciavam a vincula-
ção do Projeto Amigos da Escola a 
uma estratégia do governo Fernando 
Henrique Cardoso para criar condi-
ções favoráveis à implantação de po-
líticas públicas de caráter neoliberal. 
Com caráter militante, apontavam as 
entrelinhas do discurso, convocando à 
defesa da escola pública gratuita e de 
qualidade. 

Como resultado do VI Seminário 
Nacional da ANFOPE (Associação Nacional pela Formação 
dos Profissionais da Educação) e da XIV Reunião Nacional do 
FORUMDIR (Fórum dos Diretores de Faculdades/Centros de 
Educação das Universidades Públicas Brasileiras) foi aprovada 
uma moção, encaminhada ao Ministério da Educação contra 
projetos como Amigos da Escola, denunciando que eles favo-
reciam a retirada ou a omissão do Estado no provimento das 
condições que garantiam o pleno funcionamento das institui-
ções públicas de ensino2.

Da mesma forma, durante a XXIII Sessão Plenária do Fórum 
Paranaense em Defesa da Escola Pública, realizada entre os dias 
7 a 9 de junho de 2001, em São José dos Pinhais (PR), 3.500 

professores da rede pública, estadual e municipal do Paraná cri-
ticaram os programas governamentais como o Amigos da Escola, 
na medida em que desvalorizam os profissionais da educação3.

Por sua vez, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 
(2005), em documento divulgado em fevereiro de 2003, entregue 
ao Ministério da Educação e parlamentares, afirma que o gover-
no Fernando Henrique Cardoso manteve uma política baseada 
na redução das verbas para a educação; déficits educacionais em 
todos os níveis e modalidades de ensino; salários e condições de 
trabalho aviltantes; falta de materiais, equipamentos e de pessoal 
(docente e técnico-administrativo) para o atendimento educacio-
nal no Brasil. E, na tentativa de aproximar a comunidade da esco-
la, o resultado foi a  substituição de profissionais da educação por 
“amigos da escola”, ou seja, voluntários.

O que fica claro nesses posicionamentos é a existência de 
uma linha articulada de defesa em favor da escola pública. E é 
exatamente contra essa linha de defesa que o Projeto Amigos 
da Escola acabou se confrontando.

Os sindicatos e associações de professores não criaram nenhu-
ma campanha específica contra esse Projeto. Embora as reações 
tenham sido imediatas, as críticas ao Amigos da Escola passa-
ram a engrossar a lista de  denúncias contra as estratégias utili-
zadas pelo Estado para atingir a escola pública. 

A mídia alternativa: o olhar crítico dos cidadãos
Uma terceira frente de reação ao Projeto Amigos da Escola é 
formada por cronistas, jornalistas, sociólogos, professores e ci-
dadãos comuns. Eles produziram e veicularam, também pela 
Internet, importantes textos críticos e contra-hegemônicos. Da 

mesma forma, que para os estudantes 
universitários e associações de pro-
fessores, o Projeto Amigos da Escola 
é, aqui, também seriamente criticado 
e identificado como uma ação vela-
da do governo federal.

O estilo de redação e o discurso 
político utilizados nesses textos apre-
sentam um tom mais ameno, sem o 
caráter militante dos textos dos estu-
dantes universitários ou dos sindica-
tos e associações na área da educa-
ção. Trata-se de uma linguagem mais 

coloquial, com comparações algumas vezes irônicas. Vistos em 
conjunto, o conteúdo dos referidos textos baseia-se na crítica a 
três idéias centrais, apresentadas a seguir:

a) O exercício da função docente por uma pessoa bem in-
tencionada, mas sem preparação específica para atuar em sala 
de aula.

O exemplo do voluntário da saúde, texto em destaque, é 
uma maneira criativa e lúdica de criticar o fato de qualquer 
voluntário ter as condições de substituir um professor. O que 
se questiona é o seguinte: será que paciência e boa vontade 
são suficientes para formar crianças e jovens? Até que ponto 
pode-se confiar em pessoas que não foram preparadas para 

A CONTRA-CAMPANHA 
“AMIGO DA ESCOLA, INIMIGO 
DA EDUCAÇÃO – CAMPANHA 

PELA VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO”, 
É A PRIMEIRA REAÇÃO CONTRA 

O PROJETO PROPOSTO PELA 
REDE GLOBO
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aparecem na propaganda da TV. Ao contrário, o 
que se sugere é que os “amigos da escola” atuem 
na defesa e garantia dos direitos sociais, fiscalizan-
do a atuação do poder público e pressionando po-
liticamente por melhorias. 

Amigos da escola são, na verdade, amigos da 
onça porque são coniventes, sem querer, com a 
política do governo de não investir na valorização 
do professor e por não atuarem na reivindicação 
de mais recursos para a educação8.

Uma matéria divulgou pela internet alguns 
artigos afirmando que os “amigos da escola” não 
deveriam trabalhar nas escolas públicas de graça; 
lavar banheiro e consertar janela. Eles deveriam 
conferir e fiscalizar se o dinheiro dos impostos está 
realmente sendo bem aplicado7.

Em síntese, pode-se afirmar que o sentimen-
to em comum registrado nos textos analisados 
evidencia que não é prestando serviços para 
preencher as lacunas deixadas pelo Estado que 
a realidade da escola vai mudar. A alternativa 
principal é a  participação política nas tomadas 
de decisões no âmbito operacional da presta-
ção direta do serviço e no âmbito da definição 
das macro-políticas educacionais.

Voz acadêmico-militante
Por fim, um último grupo de crítica ao Projeto 
Amigos da Escola engloba textos, artigos e entre-
vistas de membros da academia (professores uni-
versitários e pesquisadores).

A coluna vertebral de todos eles é precisa-
mente o fato de o Projeto Amigos da Escola se 
constituir em uma ação governamental de cará-
ter neoliberal, visando criar condições para via-
bilizar a transferência das responsabilidades do 
Estado para a sociedade civil, principalmente no 
que diz respeito à manutenção da infra-estrutu-
ra; cumprindo dessa forma, orientações do Ban-
co Mundial - a agência que mais produz política 

educacional no mundo9.
Em entrevista concedida durante a segunda edição do Fórum 

Social Mundial, em 2002, Azevedo (id.), ex-secretário de edu-
cação da Prefeitura de Porto Alegre e ex-reitor da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul, afirmou que já existem embriões 
de privatização, como o Amigos da Escola, e que o Estado pode 
até pagar professores, construir prédios, mas repassa a manuten-
ção e o custeio educativo para a  comunidade.

Andrioli, doutorando em Ciências Sociais na Universidade 
de Osnabrück (Alemanha), elencou uma série de conseqüên-
cias diretas das políticas neoliberais, sendo uma delas o repasse 
da responsabilidade dos órfãos do Estado à sociedade civil, por 
meio de projetos como o Amigos da Escola. De tal forma que 
se as pessoas não tiverem acesso à escola a culpa é colocada na 

atuar na escola? Qualquer cidadão está apto a 
atuar na escola da mesma forma como uma pes-
soa que estudou para isso?

Voluntário da Saúde - “Imaginemos. O se-
nhor vai ao hospital para fazer uma rápida cirur-
gia de circuncisão e descobre que seu médico 
ficou doente e não poderá atendê-lo. Como fica? 
Ir embora? Voltar outro dia? Nada disso! Muito 
atenciosamente a moça do guichê comunica que 
o substituto do médico irá atendê-lo e realizar a 
cirurgia. É claro que o senhor, inteligente como é, 
ficará um tanto quanto desconfiado e tratará de 
interrogar o tal substituto com perguntas do tipo: 
qual o seu nome?, formou-se quando? para que 
time torce?, e outras do gênero. No que o pres-
tativo substituto responderá: ‘eu sou o Fulano de 
Tal, na verdade não sou formado em medicina 
não, sou especialista em taxidermia e passo os 
dias empalhando passarinhos, estou aqui só como 
voluntário, sabe, no projeto voluntários da saúde, 
dando uma força’. É, pois então, certamente o se-
nhor ficaria um tanto quanto preocupado com a 
resposta, não é? Já pensou se ao invés de circun-
cidar, o Dr. Fulano de Tal resolvesse empalhar o 
‘dito cujo’? Trágico não é? Agora, educação pode 
né!?” (Viegas Fernandes da Costa5 Cronista e pro-
fessor de História em escolas de Blumenau).

b) Os cidadãos assumindo as funções do Esta-
do, criando condições para a redução do investi-
mento estatal na educação.

Costa, retomando pensamento de outros pro-
fessores, afirma que o Projeto Amigos da Escola, 
a mais nova solução milagrosa encontrada pelos 
burocratas do MEC, não passa de ‘engodo e sa-
canagem acima do povo’5: Bosnich6 caracteriza o 
Projeto Amigos da Escola como uma alternativa de 
lazer da classe média e como uma estratégia para a 
redução de empregos e de novas contratações por 
parte do Estado. 

Na verdade, essas críticas denunciam a contra-
dição existente entre o pedido do governo para que a comuni-
dade se envolva com a escola e o fato de que essa mesma co-
munidade já pagou, por meio de elevada carga tributária, pelos 
serviços e atividades da escola, isso implica tratar o cidadão 
como um ignorante que aceita pagar e ter de trabalhar por aqui-
lo que já havia pagado para outros fazerem7. Disso se segue uma 
dúvida pertinente: para onde vai o dinheiro dos impostos?

c) Os papéis, atribuições e formas de atuação conferidas 
pelo governo aos “amigos da escola”.

A principal reação dos escritores em espaços de mídia alter-
nativa é precisamente contra o papel atribuído aos voluntários 
na campanha do Amigos da Escola. Nos diversos textos anali-
sados, o que observamos é a proposição de outras funções para 
os voluntários, diferentes daquelas de prestação de serviços que 

ESSES ATORES 
DENUNCIAVAM A 
VINCULAÇÃO DO 

PROJETO AMIGOS DA 
ESCOLA A UMA 
ESTRATÉGIA DO 

GOVERNO FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO 

PARA CRIAR 
CONDIÇÕES 

FAVORÁVEIS À 
IMPLANTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE CARÁTER 
NEOLIBERAL
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sociedade que ‘não se organizou’, isentando, assim, o governo 
de sua responsabilidade com a educação10.

Outra leitura do afastamento do Estado de sua responsabili-
dade com a educação pública é feita por Oliveira, ao analisar o 
projeto Amigos da Escola. Para Oliveira11, Amigos da Escola é 
uma postura do Estado em relação à política educacional, tais 
como a preocupação com números, redução de custos, otimi-
zação da relação custo-benefício, lógica da eficiência, tendên-
cia à privatização, a educação vista 
como um produto, entre outros.

Já para Fernandes12, a transferência 
das responsabilidades do Estado para 
a sociedade civil vai gerar a redução 
ainda maior da contratação de mais 
servidores e a utilização dos recursos 
que deveriam ser destinados à educa-
ção para continuar pagando banquei-
ros, encobrindo a corrupção e retiran-
do dinheiro da educação e da saúde 
para pagar a dívida externa.

Angotti13, professora-doutora da 
Unesp, Campus Araraquara, escreveu 
dois artigos sobre o tal Projeto, mos-
trando que a desresponsabilização do 
Estado assume forma concreta, na medida em que está deixan-
do de assumir a construção, reforma, manutenção, aparelha-
mento e  enriquecimento de materiais para as bibliotecas, labo-
ratórios, quadras, cozinhas, refeitórios, cortinas para as salas de 
aula, ventiladores, iluminação adequada, computadores, entre 
outras necessidades da escola. Essa autora também ressalta que 
a parceria entre a Rede Globo, o Banco Itaú, a ONG Cenpec 
(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária) e o Governo Federal, para implantar o Projeto 
Amigos da Escola, tem como objetivo deteriorar ainda mais a 
realidade educacional brasileira ao promover a desprofissiona-
lização dos professores e a desqualificação dos profissionais da 
educação.

O Projeto Amigos da Escola também é analisado como uma 
estratégia para limitar os espaços, mecanismos e instrumentos 
democráticos conquistados na gestão da Escola. O desmonte 
dos serviços públicos e a valorização da escola privada com-

prometem algumas conquistas contempladas na Constituição 
Cidadã de 1988. Apesar das conquistas do movimento pela 
gestão democrática, existem retrocessos na medida em que go-
vernos neoliberais entendem a participação popular restrita a 
projetos como o Amigos da Escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo apresentou uma reflexão abrangente das princi-

pais reações ao Projeto Amigos da 
Escola. Neste ponto, porém, deve-
se questionar: mas qual é a saída? 
Como resolver os problemas que 
dificultam a existência de uma esco-
la pública, gratuita e de boa quali-
dade? Como vencer os impasses de-
nunciados pelas críticas destacadas?

Os posicionamentos analisados 
são consensuais ao apontar que uma 
forma de resolver esses dilemas é en-
veredar na direção de uma luta polí-
tica para mudar a situação da educa-
ção no país.

Nessa perspectiva, os verdadeiros 
amigos da escola são aqueles que vão 

até Brasília para defender a inclusão dos 10% do orçamento da 
União para a educação. É preciso antes distinguir quem são os 
verdadeiros amigos da escola. Não se trata de ser contra a res-
ponsabilidade social das empresas, nem os empresários do Ter-
ceiro Setor, mas esses agentes devem fazer muito mais do que 
marketing, uma vez que não é doando coisas que se vai melho-
rar a escola pública, mas interferindo nas políticas do Estado.

Todos os textos aqui analisados, caracterizam-se por uma 
postura política de questionamento e denúncia das políticas es-
tatais que atingem o sistema educacional brasileiro. 

A partir de certezas resultantes da compreensão da realida-
de, os discursos analisados são consensuais ao apontar que as 
ações de caráter neoliberal são contrárias à garantia do direito 
à educação de qualidade para todos e aos interesses dos setores 
socialmente excluídos. Até que ponto os voluntários na Escola 
contribuem para a cidadania e qualidade de vida das comunida-
des? Essa é uma interrogação que fica em aberto.         ■

ATÉ QUE PONTO OS 
VOLUNTÁRIOS 

NA ESCOLA 
CONTRIBUEM PARA 

A CIDADANIA E 
QUALIDADE DE VIDA 
DAS COMUNIDADES? 

ESSA É UMA 
INTERROGAÇÃO QUE 
FICA EM ABERTO.
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