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Rio Grande/RS, Brasil, 23 a 25 de outubro de 2013.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se propôs a identificar e analisar os conflitos relacionados com a demolição da E. E. E. Médio e Fundamental Alfredo Ferreira Rodrigues, localizada no Povo Novo, às margens da BR 392 na cidade do Rio Grande. Parte do prédio foi demolida em 2012 para a duplicação da rodovia que liga Rio Grande a Pelotas, e desde então a comunidade questiona os governantes responsáveis e suas promessas de construir um novo prédio, o que ainda não aconteceu. Um dos objetivos desta pesquisa foi pensar as contradições existentes entre o discurso (produção simbólica, Bourdieu) governamental (SE e 18º CRE), empresas (DNIT) e da escola, professores e comunidade, para a partir disso mostrar que na prática a realidade é de descaso na atenção dada ao ensino público.


2 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Para alcançar a amplitude dos aspectos do problema apresentado utilizamos de métodos de identificação dos sujeitos e acontecimentos envolvidos. Iniciamos com um mapeamento dos conflitos na região através de revisão dos periódicos do Jornal Agora. Sendo o objetivo identificar as contradições entre discurso e prática, nos apropriamos também da legislação para a educação pública brasileira e os discursos dos governantes responsáveis. Também foram empregadas entrevistas com a comunidade escolar e com os órgãos públicos envolvidos. 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Nossos resultados ainda são parciais, pois a pesquisa está em finalização, porém, já podemos destacar o descaso dos representantes públicos para com os sistemas de ensino, em particular com e a partir desta escola. O que identificamos até o momento foi uma preocupação focada no lucro de uma pequena parcela da população, na qual esta comunidade escolar não está inserida e pela qual não é representada. Ou seja, a prioridade, tanto no planejamento como na execução da duplicação da BR era a possibilidade de melhorar o fluxo de mercadoria ao porto do Rio Grande, desconsiderando as populações que vivem as margens da rodovia. Isto porque, além da destruição da escola, não foram previstas passarelas, túneis ou outras formas passagem de um lado para outro por parte dos moradores.   


4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destas informações pensamos as contradições da realidade concreta. Afinal, em geral, a qualidade descrita nas leis não é concretizada, e no caso da escola, se traduz no problema de acesso, pois muitos alunos ficaram prejudicados; e a qualidade, seja nas condições, nos processo de ensino aprendizagem bem como do desenvolvimento da utopia da escola (presente no PPP), reduziu-se a luta pela própria existência da escola – partida ao meio. Mas sua carência acaba por ser canalizada na promoção de outro aspecto intensamente defendido pelos nossos governantes: o crescimento econômico. Teoricamente a educação está amparada pela lei, e na prática, é escanteada e representada pelas mídias segundo os interesses de uma elite econômica capitalista, aqui traduzida na apologia dos méritos da rodovia para escoar soja e arroz pelo agronegócio. 
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