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Educação, o drible certeiro que muda o destino dos jovens  

(Maria Luisa Barros e Ricardo Albuquerque)

Histórias de crianças com um pé na criminalidade que foram resgatadas pela escola em que hoje multiplicam seu 
entusiasmo em aulas de teatro

Rio - Um apenas 10 anos e sem a figura do pai em casa, David viu o irmão ser assassinado e o outro, preso. Hudson 
ainda não era nascido, nos anos 80, quando sete pessoas de sua família morreram na que ficou conhecida como a 
primeira chacina do Rio de Janeiro, ocorrida na Vila Vintém, em Padre Miguel. Marcados por um histórico familiar de 
violência, os dois amigos poderiam não estar mais entre nós. Mas encontraram no meio do caminho uma escola e 
professores dispostos a resgatar crianças com o pé na criminalidade.

Hudson, que viu amigos de infância entrarem no crime, aproveitou a 
oportunidade de com a arte transformar a realidade da favela: hoje é 
ator profissional e instrutor de teatro

“Comecei no movimento prestando favores. Quando vi, já estava com 
pistola na mão”, conta David Vinícius de Almeida, 19 anos, que viu seu
destino mudar, há 9 anos, durante uma tentativa de agressão à 
professora de uma escola municipal. “Queria entrar na sala molhado e 
ela não deixou. Xinguei e parti para cima dela, mas um professor me 
segurou. Eu não sabia ainda, mas ele seria meu anjo da guarda”, 
emociona-se o aluno do 1º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual 
Monsenhor Miguel de Santa Maria Mochón, em Padre Miguel. O 
professor convidou David para participar das aulas de teatro na escola. 

“Ele me elogiou e disse que via um ator dentro de mim. Comecei a chorar. Nunca ninguém tinha me dito nada parecido. 
Tudo que eu ouvia era “vende aí pra mim, vou te ensinar a cheirar, matar ‘alemão’ (inimigo)”, lembra David. No dia 
seguinte, para surpresa de todos, lá estava David na aula de teatro.

Como David, Hudson Batista, 17 anos, viu nas artes a oportunidade de transformar a dura realidade da favela. “Três 
amigos que brincavam comigo foram para o tráfico. Uns morreram e outros foram expulsos da comunidade. E tinha 
aqueles que estudavam de dia e ficavam na boca de fumo à noite. Era um espelho. Me via neles e sabia que tinha que ser
diferente para não ter o mesmo fim”, conta Hudson, que, em 2007, para orgulho dos pais, tirou o registro de ator 
profissional. Hoje Hudson e David são instrutores das oficinas de teatro do programa Escola Aberta, da Secretaria 
Estadual de Educação, que funciona em 65 escolas do Rio durante os fins de semana para alunos e moradores. Os dois 
acabam de filmar o curta ‘Fábrica’, sobre a vida na favela.

Hudson e David fazem parte dos 98,12% dos estudantes que estão nas salas de aula. Mas apesar da universalização do 
ensino nas últimas quatro décadas, ainda há 4,8 milhões de crianças e adolescentes no mercado de trabalho e fora dos 
bancos escolares. “O Pelé estava coroado de razão quando chamou a atenção para o problema das crianças. O Brasil 
gasta mal. Em vez de prevenir, o País fica remediando. Se tivesse investido há 40 anos como fez a Coreia teria dado um 
salto na qualidade da educação”, afirma o pesquisador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 
(CPS-FGV), Marcelo Neri. Segundo ele, nos últimos 50 anos, 30 milhões de pessoas, quase meia França, ascenderam às

      classes A, B e C. Segundo a revista britânica ‘The Economist’, o Brasil será a 5ª maior economia do mundo em 2014,       
quando sediará a Copa do Mundo. Emenda aprovada no Congresso determina que até as Olimpíadas de 2016, o País terá
de assegurar vagas em escolas para todos os jovens entre 15 e 17 anos.

Políticas públicas ainda negligenciam crianças

O abandono da infância brasileira está escancarado nos principais indicadores sociais. Em todos eles, as crianças são as 
maiores vítimas e o maior grupo de risco, de acordo com estudo do Centro de Políticas Sociais da FGV. “Em todos os 
domicílios pobres onde há criança a situação da família é muito pior, bem mais que nas com idoso”, diz o pesquisador 
Marcelo Neri. Apesar dos avanços registrados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), desde 1969, 
a falta de saneamento básico atinge atualmente 53% da população e ainda afetará o Brasil no próximo século. A 
universalizaçao do serviço só se dará daqui há 115 anos. Quando se trata das crianças, de 0 a 4 anos, somente 40,37% 
delas moram em casas com rede de esgoto. Entre idosos, o índice sobe para 51,62%. 

“O problema da democracia é que criança não vota. Por isso as políticas públicas são voltadas para adultos e idosos”, 
avalia Neri. Segundo o economista, em 1992, a taxa de pobreza dos idosos era equivalente a um terço da das crianças. 
Hoje a taxa dos idosos caiu pela metade em relação às crianças. No mesmo período, a renda dos mais velhos cresceu 



seis vezes mais que a das famílias com menores de 10 anos. Talvez explique por que crianças e jovens de até 15 anos 
são 30% dos brasileiros, mas incluem 45% dos miseráveis.

“A ‘profecia do Rei’ hoje é uma realidade dolorosa”

Na noite histórica do milésimo gol de Pelé, o comentarista esportivo da Rádio Tupi, Jorge Nunes, foi ao Maracanã torcer
contra o próprio clube, o Vasco da Gama. “Eu era Pelé Futebol Clube e queria que ele marcasse o gol contra o meu 
time”, garante. Quarenta anos depois, o jornalista lamenta constatar, todos os dias, o que ele chama de ‘profecia do Rei’.

“Sem saber, o Pelé fez história duas vezes: a primeira com a chuteira, marcando o gol mais famoso da carreira, e a outra 
com a boca, ao pedir uma atenção especial às criancinhas. O que para muita gente pareceu pura demagogia, hoje é uma 
realidade dolorosa, haja vista a meninada cheirando, fumando crack e roubando”, analisa.

Acompanhado do amigo Sebastião Zappa, advogado que namorava a cantora Eliana Pittman, Jorge Nunes teve o 
privilégio que as outras 65.156 no estádio gostariam de ter tido naquela noite de 1969. “Eu conheci o Pelé no vestiário 
graças à influência do Zappa. O ‘cracaço’ estava lá, elegante dentro de um terno azul-celeste, mas fiquei tão nervoso que
falei para ele que um dia ia jogar igual a ele”, confessa. Perguntado sobre a reação de Pelé, o comentarista revela: “Não 
falou nada, apenas passou a mão sobre a minha cabeça, como se eu fosse uma das criancinhas da sua declaração”.

Na noite do milésimo gol, Jorge Nunes tinha 19 anos e o sonho de se tornar jogador profissional de futebol de salão. 
“Mas virei jornalista e, de vez em quando, bato uma bolinha com jogadores profissionais, porque sou fominha de bola”, 
explica. Carioca do Sampaio, o comentarista sabe de cor todas as equipes do time do Santos da década de 60. “Tinha 
adoração pelo Pelé, sempre o achei o melhor de todos e, analisando aquela noite, tenho certeza de que a sua declaração 
foi espontânea, por mais descabida que pareça para muita gente”, diz.

Apesar de venerar o ídolo, Jorge Nunes carrega uma mágoa. “Fiquei muito triste quando ele se transferiu para o 
Cosmos”, lamenta. Para o comentarista, Pelé deveria ter reforçado a equipe brasileira na Copa da Alemanha, em 1974. 
“Mas o Rei preferiu se vestir de Pepsi e jogar nos EUA”, conclui ele, referindo-se às cores do refrigerante, as mesmas 
da bandeira norte-americana.


