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RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar os limites da educação superior como um mecanismo para garantir os
direitos civis, com destaque para os profissionais residentes de favelas. Os indivíduos apresentados neste
estudo são graduados em universidades do Rio de Janeiro, que acessaram a universidade por meio da
ação do movimento social Pré-Vestibular Para Negros e Carentes. (PVNC), após o ano de 2000. Como
moradores de favelas e membros de famílias de baixa renda, esses indivíduos negaram o "determinismo
social", que prescreve fracasso pessoal, acadêmica e profissional para os membros deste grupo social.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to present the boundaries of higher education as a mechanism to ensure civil
rights, especially for professionals residents of slums. Individuals presented in this study are university
graduates of Rio de Janeiro, who accessed the university through the social movement action
Pre-Vestibular For Blacks and Needy. (PVNC) after the year 2000. As slum dwellers and members of
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De acordo com os apontamentos de Corbucci, Cassiolato, Codes, Chaves (2009, p. 91), a análise da
situação educacional dos jovens brasileiros, evidencia distorções decorrentes, em grande medida, do
processo educativo: existência de quase 1,5 milhão de analfabetos; persistência de elevada distorção
idade-série, o que compromete o acesso ao ensino médio na idade adequada; baixa frequência ao ensino
superior; e restritas oportunidades de acesso à educação profissional. Segundo Bourdieu (1994), o
conhecimento científico dispõe do poder de libertar os dominados dos dispositivos da dominação, ou o que
o autor definiu como o poder de se dizer a verdade, ou, ainda, o monopólio sobre a determinação das
representações da realidade, que ele define como sendo violência simbólica. Neste sentido, o
conhecimento sociológico em sua dimensão científica também comportaria uma dimensão política, na
medida em que permitiria ao indivíduo a compreensão do sistema de dispositivos que define uma
tendência para a sua conduta, pela delimitação de seus próprios horizontes, valores e representações
acerca da vida social. O presente texto traz os resultados de uma pesquisa desenvolvida com egressos do
ensino superior, moradores da Favela do Jacarezinho[1], localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Procurou-se revelar as trajetórias acadêmicas e profissionais de alguns desses moradores que, por meio
do ingresso no Curso Pré-vestibular Para Negros Carentes (PVNC) a partir de 2000, tiveram acesso à
cursos superiores. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi compreender o alcance e os limites da
educação superior enquanto um dos mecanismos de garantia aos direitos de cidadania. Dentre os
colaboradores há profissionais que conquistaram posições nas principais universidades do Estado do Rio de
Janeiro, particularmente em cursos considerados de alto prestígio acadêmico e elevado valor social e
simbólico, tais como: Direito, Psicologia e Engenharia. Residentes em espaços favelizados e oriundos de
famílias de baixa renda, estes indivíduos contrariam certo “determinismo social” amplamente aceito, que
prevê o fracasso pessoal, acadêmico e/ou profissional dos indivíduos pertencentes a este grupo.
Entretanto, a hipótese que norteou este trabalho foi a de que a passagem pelo ensino superior, por si só,
não afiança aos moradores de espaços favelizados - majoritariamente afrodescendentes -, a garantia aos
direitos de cidadania, uma realidade que demonstra os limites de uma das principais apostas políticas dos
movimentos de resistência social contemporâneos. E, a partir desta experiência explicar, como a sociedade
de forma geral se relaciona com os grupos subalternizados, quando eles obtêm diplomas universitários ou
mesmo de pós-graduação.

2. ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE VIOLÊNCIA E AÇÃO PARA A CIDADANIA

A concentração da violência policial sobre as populações pobres e sobre os seus locais de moradia, destaca
Ferraz (2004), não é um ato isolado de significados. Segundo a autora, desde que as favelas surgiram, o
Estado incumbiu aos agentes da lei - os policiais – a tarefa de reprimir as populações, seja derrubando os
barracos, nas remoções, seja, na busca de criminosos, e mais tarde, já na década de 80, na caça aos
traficantes e às drogas. Portanto, a função da polícia para essa parcela pobre e habitante “ilegal” da
cidade, não é de garantidora dos direitos da população, mas de repressora em nome do Estado.

Na análise de Zaluar (2004), as formas de intervenção do Estado são bastante preocupantes, pois a
maneira repressiva que ele utiliza para combater a violência acaba por gerar e ampliá-la ainda mais. Para
a autora, o Estado deveria combater a violência através da formulação e da proposição de políticas
públicas preventivas, sobretudo aquelas preocupadas em ampliar efetivamente o conceito de cidadania,
dando uma atenção maior às necessidades básicas da população pobre.

É reconhecido que a escolha pelo mundo do crime é feita racionalmente, mas não se pode condenar o
jovem por ter entrado neste mundo se nunca lhe foi dado a direito à cidadania, ou seja, se nunca lhe foi
dada a oportunidade à educação, à saúde e à moradia então significa que este indivíduo só teve uma
escolha, a saber morrer de fome ou entrar no mundo do crime e, como o direito à vida é o preceito
fundamental do homem, logo constata-se que sua opção foi a melhor. Afirmar a associação entre pobreza
e criminalidade, pobreza e violência, leva a um viés que reforça a discriminação contra os pobres, tanto
nas instituições encarregadas de reprimir o comportamento considerado criminoso, quanto no imaginário
da população em geral. Segundo o levantamento da equipe de Zaluar (2000), o número de pessoas
envolvidas em atividades ilícitas no conjunto habitacional da Cohab no RJ era menos de 1% da população
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total do conjunto e, de alguma forma, isso se reflete em diversos outros espaços considerados periféricos
nas grandes cidades.

As práticas cotidianas, experimentadas pelos moradores da favela citados acima nos ajudam, por um lado,
a situar o lugar de fala dos sujeitos sob nossa observação e, por outro atribuiu símbolos e significados aos
eventos e as adversidades dos quais as falas dos moradores se referenciam, já que a vida privada e as
posturas públicas destas pessoas, em outros diferentes campos da vida social, não podem ser observadas
separadamente da forma e do meio em que vivem, pois, uma ajuda a explicar a outra.

O contexto histórico apresentado elucida as estratégias instituídas por um grupo de pessoas oriundas do
meio popular que, já no ensino fundamental e médio, foram impedidas de acessar plenamente o direito à
educação. Ao mesmo tempo denuncia a forma diferenciada com que o Estado vem tratando os moradores
de espaços favelizados, ou seja, a estratégia utilizada por ele para combater o tráfico de drogas e a
violência, atinge negativamente as famílias e viola o direito dos cidadãos.

Em relação a esta problemática e aos efeitos negativos dela oriundos, Bourdieu (1998) afirma que a
educação pode exercer um importante papel, na medida em que pode produzir pessoas capazes de se
apoderar das “armas” produzidas pelos produtores culturais, escritores, artistas e acadêmicos ainda aptos
a resistir às formas comerciais, ou seja, dispostos a produzir obras que não sejam ditadas pelas exigências
do mercado (como os filmes nos quais o final é escolhido pela consulta a um grupo de espectadores
convidados, entre duas ou três soluções possíveis [...] e também consiga fazê-los ler, olhar, inventando
circuitos de distribuição independentes (BOURDIEU, 1998, p. 113).

No meio social de um aluno residente em regiões periféricas de uma cidade, sua família, os pais,
provavelmente, estão preocupados com a sobrevivência da família e não possuem recursos financeiros
para o investimento cultural dos seus filhos. Podem até acreditar que através dos estudos os filhos
poderiam mudar de posição social, mas como não foram oportunizados com os mesmos meios de acesso a
cultura da classe dominante, sofrem influências tanto no seu desempenho escolar como na forma que
passa a se relacionar com o mundo.

A participação dos moradores da favela do Jacarezinho no Movimento de Pré-Vestibulares Para Negros e
Carentes - PVNC aconteceu por meio da articulação das ações do Programa de Desenvolvimento Local
(PDEL) propostas no âmbito dos Fóruns Comunitários de Desenvolvimento Econômico Local[2], realizados
nas comunidades sob intervenção do Programa Favela Bairro.

A partir da divulgação nas rádios comunitárias da proposta de abertura do Pré-vestibular, o grupo foi
procurado por um jornalista do Jornal O Dia que, naquele mesmo período escrevia uma matéria sobre
organizações comunitárias. Esta reportagem cobria e dava destaques às ações comunitárias realizadas na
favela da Rocinha. Porém, o jornalista responsável pela redação cedeu um pequeno espaço para o PVNC
do Jacarezinho que, em poucas linhas falou da sua experiência e da importância deste trabalho para a
localidade, aproveitando a oportunidade para solicitar professores de diferentes áreas para compor o
quadro de docentes. A reportagem teve um efeito imediato: o telefone disponibilizado pela Rádio
Comunitária não parava de tocar. Apareceram inúmeros professores de diferentes níveis e áreas,
chegando inclusive a completar o quadro de professores das disciplinas faltantes. Então, em fevereiro de
2000 foi realizada a primeira etapa de inscrição e de seleção de alunos, da qual participaram cerca de 150
e 200 pessoas entre jovens e adultos moradores da comunidade e do entorno. Vale destacar que, todo
este processo de montagem de horário de professores, uma estrutura de coordenação, tesouraria e
secretaria, foi conduzido pelos próprios moradores da favela e orientado pela Coordenação Geral do PVNC.

Nesta primeira etapa havia mais do que o dobro de alunos para ocupar as 60 vagas existentes, cerca de
130 alunos(as). Frente ao problema houve uma nova conversa entre os membros do grupo que conduziam
o trabalho com o pré-vestibular, afim de buscar uma alternativa imediata para o problema, voltou-se a
procurar o padre responsável pela Igreja Católica que cedia o espaço. Este se mostrou sensível a situação
e, não só emprestou mais uma sala, como abriu espaço para que fossem convidados professores da

Pág.3/12



própria Escola Salesiana para participar do projeto. Comovidos também pela situação muitos professores
que já haviam se comprometido em dar apenas duas horas de aulas quinzenalmente, colocaram-se à
disposição para dobrar a carga horária, para fins de viabilizar a organização de uma segunda turma.
Finalmente, em março 2000 tiveram início duas turmas no núcleo PVNC do Jacarezinho contemplando
todos os alunos selecionados que aguardavam por uma vaga na lista de espera.

Após a implantação e início das aulas do pré-vestibular alguns problemas foram surgindo, a saber, a
frequente abordagem de professores, de forma não recomendada, por policiais em incursões na
comunidade; o comportamento e discurso, de alguns professores, que feriam um dos princípios básicos do
pré-vestibular – o de combate à intolerância e a qualquer forma de discriminação; a insegurança sentida
pelos professores ao transitar a noite pela comunidade, etc. A seguir reproduzimos um desses relatos:

Ao sair da comunidade após uma das minhas aulas, fui abordada por um grupo de policiais
fardados. Identifiquei-me como professora do pré-vestibular comunitário, porém, fui repreendida e
obtive uma resposta pouco educada, pedindo para que eu entrasse em uma fila onde estariam
sendo revistadas todas as pessoas que naquele momento saíam da comunidade. Notei que os
policiais estavam com as identificações pessoais cobertas por seus coletes. Então, interpelei um
dos policiais sobre o fato e este me comunicou que havia naquela localidade pessoas suspeitas de
terem comprado produtos alimentícios interceptados. Quanto à identificação ele falou de maneira
bem incisiva que ali se tratava de uma área de risco, logo, não era seguro e nem obrigatório
identificar-se. Em seguida, permaneci na fila e após alguns minutos, revistaram a minha bolsa, um
dos policiais exclamou de modo surpreso “mas isso são livros”! E, respondi que “Sim, como já
havia informado, sou professora no pré-vestibular comunitário do Jacarezinho”. Então me
responderam rapidamente “está liberada e esquece o que viu” (M. é professora do PVNC
Jacarezinho e Manguinhos 18/12/03).

Este tipo de situação se repetia também com moradores que já haviam entrado na universidade e
precisam atravessar a “fronteira” imaginária entre a favela e o asfalto, sobretudo, em horários noturnos,
conforme veremos no depoimento a seguir:

Estava vindo da faculdade, aí vi vários policiais, um deles me parou assim: “você esta vindo de
onde” Em seguida falou “bota a sua mochila aí em cima que eu vou olhar”, essa coisa toda, e
perguntou “você trabalha” Respondi “não eu não trabalho”. “Você está vindo de onde Respondi
“estou vindo da faculdade”, ele pegou deu uma revirada na minha mochila, bagunçou, jogou as
coisas no chão e ficou falando, “não sei por que favelado tem que estudar, favelados vão ser todos
bandidos mesmo”. Fiquei profundamente triste, pois, o policial militar dentro da comunidade
representa o Estado, ele está levando a bandeira e o brasão do Estado na sua farda, então, ele
representa o Estado. Ele é a cara do governo na comunidade. Se ele trata desta forma os
moradores da comunidade, é o Estado brasileiro que trata dessa forma os favelados (S., aluno de
biblioteconomia da UNIRIO, 14/12/03).

Os casos acima evidenciam que o tratamento diferenciado dado pelo Estado aos moradores de favela vem,
muitas vezes, disfarçado pela justificativa de levar segurança, através da força policial. Porém, a forma
“truculenta” em que, na maioria das vezes eles se dirigem aos moradores desse espaço, tem culminado na
violação sistemática dos direitos civis e humanos dos moradores de favela, dentre vários outros além dos
citados, o de ir e vir.

Nos casos apresentados, a postura da polícia e de outros diferentes aparelhos de hegemonia do Estado
passa a simbolizar e representar, no imaginário desses moradores, uma ameaça. Logo, a violência policial
praticada pelos agentes públicos que têm a obrigação de garantir a segurança, passa a preocupar cada vez
mais os cidadãos.

Zaluar (2004), explica que não se pode deixar de levar em consideração o que pensam as pessoas
afetadas por violência e violações. Para a autora, não se pode supor um consenso inexistente ou forçado e
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nem deixar de ouvir as vozes, mesmo que as pálidas e receosas, dos que não se calam e contestam o
discurso dominante do falso consenso, reforça que elas cabem a última palavra sobre o que acontece
onde, como, por quem e por quê.

No depoimento abaixo, apresentamos um trecho da carta de um ex-aluno do PVNC, residente na Favela do
Jacarezinho. Este saiu cedo para desenvolver suas atividades laborais e na metade do dia, ao ser
comunicado pela sua tia que, também teve a sua casa violada, retornou rapidamente para residência,
pois, a sua casa havia sido invadida por policiais, vejamos:

(...) Este que escreve estas linhas, que estuda e trabalha também teve a sua residência invadida e
desrespeitada, com pertences desaparecidos que jamais retornarão. Além do prejuízo material,
existe também a indignação de ter seu espaço invadido por pessoas que deveriam proteger e
assegurar a cidadania. E, ao chegar a casa e se deparar com um cenário de horror e de bagunça e
não ter voz para recorrer a nenhum órgão. Ou seja, não temos voz e se pronunciarmos alguma
palavra, com certeza, seremos retaliados pelos mesmos policiais. Agora respondam, é possível
crer numa sociedade justa É possível acreditar em honestidade e respeito É válido lutar todos os
dias para ter uma vida digna e no fim ser “molestado” desta forma Dizem por aí que a favela é um
local sem lei, a polícia também tem a sua parte na desordem.[3] (Poeta, 2007, ex-aluno do PVNC,
estudante de Jornalismo e morador da comunidade do Jacarezinho).

O caso apresentado nos deixa uma questão, quais dos personagens poderiam ser enquadrados no conceito
estrito, cunhado no mundo acadêmico da categoria marginal Se perguntarmos para o dicionário Aurélio a
quem não “ousamos” questionar a resposta pode ser encontrado de forma imediata - marginal “diz-se de
pessoa que vive à margem da sociedade ou da lei como vagabundo, mendigo ou delinquente; fora da lei”.

Porém, se quisermos ir por eliminação e perguntamos novamente ao dicionário Aurélio, como ele definiria
um dos personagens, ou seja, a polícia que, para ele representa um conjunto de leis ou regras impostas
ao cidadão com o fito de assegurar a moral, a ordem e a segurança pública. Ao considerar os casos
apresentados e, especial o citado acima, friamente somos incapazes de definir ou apreender o real sem
darmos conta das externalidades colocadas pelo contexto, digo, o lugar de onde parte a fala dos sujeitos.

Nos exemplos acima, a violência física e simbólica aplicada aos moradores de favela nos casos citados não
deve ser entendida como um problema que diz respeito exclusivamente às pessoas que sobrevivem nas
favelas. Ele diz respeito a toda a sociedade que, em algum momento, pode vivenciar experiências
similares.

Sabemos que qualquer pessoa pode ser tratada como uma não-pessoa, como um não-cidadão portador de
direitos, por agentes do Estado que têm a obrigação constitucional de garantir a segurança pública. Mas,
na favela esta violação faz parte do cotidiano de pessoas comuns.

A polícia pode invadir a nossa casa na hora que quiser. Pode alegar o que quiser e inventar o que
quiser que esteja dentro da sua casa e geralmente nós somos mais vítimas ainda por que eles
fazem isso justamente com as pessoas que nada tem a ver com o tráfico. As pessoas são... ficam
oprimidas e intimidadas a deixarem eles fazerem o que eles quiserem com a gente. Então aqui na
verdade a gente sofre muito mais repressão, muito mais violência do que as pessoas lá fora. (A,
2007, ex-aluno do PVNC, estudante de biologia e moradora da comunidade do Jacarezinho)

Para MV Bill (2003), membro da Central Única das Favelas, a polícia sempre entrou na Cidade de Deus
sem precisar de mandato e nem autorização. Ela simplesmente entra e bate na porta. Se o morador não
quiser abrir, ela quebra a porta e invade. E não adianta ir para a televisão denunciar que a polícia cometeu
uma arbitrariedade dentro da comunidade, como se isso fosse resolver o problema. Primeiro porque não
temos programa de proteção a testemunhas. Dependendo de quem for à testemunha se ela for da
comunidade essa proteção não existe[4].

Pág.5/12



As práticas cotidianas, experimentadas pelos moradores da favela citados acima nos ajudaram, por um
lado, a situar o lugar de o fala dos sujeitos sob nossa observação e, por outro, atribuiu símbolos e
significados aos eventos e as adversidades dos quais as falas desses sujeitos se referenciavam, já que a
vida privada e as posturas públicas destas pessoas, em outros diferentes campos da vida social, não
podem ser observadas separadamente da forma e do meio em que vivem, pois, uma ajuda a explicar a
outra.

Nosso estudo se inseriu neste cenário buscando construir um foco de observação, ao mesmo tempo em
que se propôs a produzir subsídios para a compreensão de um lado da realidade da favela, valorizando os
aspectos positivos e as estratégias utilizadas pelos moradores para conseguir ultrapassar o estreito
“gargalo” que promovia a seleção de pessoas que poderiam ou não acessar os status de prestígio social.

3. ENFIM, OS DOUTORES DA FAVELA COM A PALAVRA

Para leitura dos dados coletados utilizamos a técnica de análise de conteúdo, uma vez que esta tem como
objetivo compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as
significações explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 1998).

Optamos por apresentar os diferentes momentos em que ocorreram a discriminação e o preconceito
direcionados aos moradores de favela e, para tanto, optamos por utilizar alguns fragmentos das falas dos
participantes da pesquisa como recurso para dar visibilidade e legitimidade a luta de rompimento com
estereótipos que lhes foram associados.

Para Pollak (1989), esse reconhecimento do caráter potencialmente problemático de uma memória
coletiva já enuncia a perspectiva que marca os trabalhos sociais sobre este fenômeno. Em outras palavras,
não se trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como esses fatos sociais se
tornam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Ao se
posicionar frontalmente aos conflitos e as competições entre memórias concorrentes, os sujeitos de nossa
pesquisa deixaram um legado para a caminhada de outros moradores de favela, negros, nordestinos,
pobres que poderão se apropriar destas histórias e reformular o que está pré-definido pelo imaginário
social como o lugar das minorias.

Assim como Pollak, entendemos que ao privilegiar a análise dos moradores de favela inseridos na
universidade, via ação do Pré-Vestibular Para Negros e Carentes, permitimos que pessoas oriundas do
meio popular, favelizados, na sua maioria negra e descendente de migrantes nordestinos se constituíssem
como parte integrante das culturas minoritárias que se opõem à memória oficial e formas tradicionais de
explicar o acesso ao ensino superior.

O grupo sob nossa observação é composto por um conjunto de indivíduos que ao longo de sua trajetória,
especialmente, no período que compreende a vida acadêmica e profissional, foram rotulados enquanto
pessoas violentas e perigosas. A memória coletiva apresentada neste artigo foi utilizada como um meio
para aproximar o leitor da luta empreendida pelos sujeitos de nossa pesquisa para sobrepor aos estigmas
e preconceitos, os quais estão submersos e, inserir em um universo que não foi preparado para
recebê-los.

As memórias subterrâneas dos moradores que desvelamos neste texto, de maneira quase imperceptível,
subverteram e romperam com o silêncio e entraram em disputa. Ao se posicionar frontalmente aos
conflitos e as competições entre memórias concorrentes, os sujeitos de nossa pesquisa deixaram um
legado para a caminhada de outros moradores de favela, negros, nordestinos, pobres que poderão se
apropriar destas histórias e ressignificar o que está pré-definido pelo imaginário social como o lugar das
minorias.

Nos depoimentos dos “doutores” fica evidente que as condições materiais para a permanência na
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universidade é um fator de possível superação. Mas, também revelam a existência de preconceitos e
discriminação, fortemente presentes no mundo acadêmico e em outros campos da vida social, como um
desafio de difícil que ainda precisam ser superados.

No contexto em que se constrói nossa análise revela o desenho que, seguiu uma linha de pensamento
para refletir as temáticas educação/favela e mobilidade social, um atalho traçado oferece uma alternativa
desviante do caminho que somente estuda a favela apenas pelo viés da criminalidade. As experiências dos
universitários moradores da favela nos mostram alguns elementos que motivam esses jovens a
desenvolver estratégias integradoras que se contrapõem ao processo de exclusão. Porém, em muitos
casos essa relação ainda acontece de forma subalternizada.

No começo era difícil falar da minha origem, com o tempo tive mais segurança para isto, pois tinha
medo de ser recriminada, do preconceito, mas da maneira como tudo aconteceu naturalmente,
não tive esse problema”. (...) Nunca sofri preconceito por morar em comunidade, o
preconceito muitas vezes partia de mim, ficava com, receio de falar, mas quando percebi
que minha declaração contribuía para mudar o estereótipo do morador de favela,
comecei a falar. Já tive amigas que ouviram frase do tipo: Nossa você e sua amiga (eu) nem
parecem que moram em favela! (...) o que a pessoa esperava de nós Que quebrássemos o ônibus,
pedíssemos dinheiro A própria pessoa era moradora de um bairro pobre da zona oeste. (Eduarda /
Psicóloga/ PUC - Rio).

Na declaração da moradora acima fica evidente que os estudantes moradores de favela não estão à
margem do processo educacional, mas sim integrados a ele de maneira que lhes é prejudicial.

No início encontrei dificuldade financeira, pois não tinha dinheiro para passagem, xerox, etc.
Depois encontrei dificuldade de tempo, pois tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
Quanto à discriminação por morar em favela, não, disso eu não tenho o que reclamar, pois a
minha turma era muito acolhedora. Minha única dificuldade foi na própria favela, devido aos
tiroteios, à violência. Pois já perdi bons empregos por não conseguir sair da favela no horário
correto. (Poeta/ Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda / Facha)

Observam que “o aparecimento desses universitários indica” uma nova tendência nas favelas, e que
conhecer o perfil desses indivíduos e sua visão de mundo pode ajudar a entender que mudança é essa,
que fatores contribuem para ela e que direção parece estar tomando destacam Moriz, Fernandes e Batista
(1999, p. 324-325). Nesse sentido, há uma concordância que estudar esses casos, identificando “o que
permite a fuga do círculo vicioso que leva à exclusão e à marginalidade, pode ser tão ou mais útil para
propostas de políticas sociais quanto apontar esse círculo vicioso”.

Um dos principais artífices do Movimento do Pré-Vestibular para Negros e Carentes e estudiosos desta
temática, Nascimento (2001), destaca que, diante desta estrutura, os cursos pré-vestibulares de caráter
popular funcionam como um potente instrumento de mudança nas oportunidades de ascensão social, tanto
dos seus integrantes quanto, em alguns casos, de seu grupo familiar.

Para obter um diploma de curso superior os estudantes e, alguns deles jovens profissionais, negaram o
“enclave” sócio-espacial que lhes foram pré-destinados e, através de um processo alternativo viabilizam
uma série de ações educativas, interventivas e mobilizadoras na qual resgataram o direito de ingressar em
uma universidade e obter a formação educacional superior. Estes, mesmo sobrevivendo os percalços de
residir em um espaço que é frequentemente apontado por diferentes atores que ocupam importantes
posição no cenário social apenas como palco da violência relacionada ao tráfico de drogas, subvertem a
ordem com o ingresso na universidade.
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As trajetórias dos estudantes em observação reforçam que os olhares que enfocavam apenas uma
realidade da favela renderam-se a trajetória e história de luta empreendida por esses moradores pelos
direitos sociais de difícil acesso para a população pobre. A universidade para estes moradores se constitui
como uma estratégia e um caminho possível para alcançar melhores condições de vida e ao mesmo tempo
quebrar o paradigma que projeta a sua imagem e a da favela em situação de violência e/ou de
desvantagem social.

A análise do processo de constituição de um movimento social que vem integrando elementos de caráter
estrutural da sociedade com as subjetividades presentes nas representações e nas racionalidades dos seus
agentes impôs limites às abordagens globalizantes sem, contudo, anular seu mérito. Alguns autores
(BOURDIEU, 1994; GOHN, 1997 e outros) arriscam dizer que é neste campo de luta simbólica mergulhar
se quisermos compreender a passagem do sentido prático das posições ocupadas, utilizadas para
diferentes explicações e manifestações políticas.

4.1. As sinergias e os descompassos

Em recente reportagem, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, revelou sua
opinião e percepção acerca dos moradores de favela quando questionado a respeito da legalização do
aborto: "O número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e Copacabana é padrão
sueco. Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de produzir marginal".

O discurso do governador reforça/potencializa uma relação de poder pautada nas desigualdades entre os
grupos sociais que residem no espaço urbano, na medida em que sugere que as relações estabelecidas
com os moradores da favela representam uma ameaça ao bem-estar da cidade e seus moradores, pelo
descontrole na geração de filhos.

O infeliz comentário revelou a visão reducionista do Estado que a todo o momento, resgata a gênese do
discurso fundador das favelas para desqualificar e apresentar uma análise rasa e descontextualizada dos
moradores do lugar. Esta por sua vez não faz uma articulação entre o aumento da violência e a
degradação das condições sociais, fruto das elevadas taxas de desemprego e da má gestão dos recursos
públicos.

Assim, ao recuperar o mito da marginalidade[5] ainda intrínseco no conceito de favela, dando ênfase ao
conteúdo pejorativo presente na origem deste termo para culpabilizar as mães da favela determinando,
inclusive, que as crianças nascidas de seu ventre seriam potenciais criminosos, o então governador
reforça, de um lado, a visão limitada do Estado, mostrando-se despreparado para debater e confrontar
esta face da expressão da questão social brasileira; por outro, oculta o processo de intervenção arbitrária,
opressora e limitadora de oportunidades do Estado nesta localidade.

Opiniões dessa natureza representam um “surto”, um efeito colateral da ação do próprio Estado que, ao
permanecer definindo a favela através de seus aspectos negativos, retroalimenta e favorece a
repetição/perpetuação de discursos que, já no início do século XX, impulsionaram uma série de
preconceitos sociais contra os moradores de favela. Como efeito, aqueles que residem no lugar passaram
a sofrer interferências negativas diretas na sua interação social e no processo de formação e afirmação de
sua própria identidade, tornando-a continuamente conflituosa, nos mais diferentes campos da vida social.

Contrariando uma visão patologizante direcionadas as famílias pobres alguns autores Silva (1996), Zaluar
(2004), Garcia (2009) e outros destacam que o crime organizado não é de periferia, não tem o seu
comando nas favelas, não tem o seu comando nos presídios. Ele tem comando nos segmentos de elite,
nos segmentos top da sociedade. Os líderes do crime organizado não moram na favela, quem mora nas
favelas são os chefes dos pontos de venda.

O fato de não refletir o senso comum, levou os moradores participantes da experiência do Pré-Vestibular
em observação a colaborar para o enfraquecimento do discurso que insiste em apontar o favelizado, que
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ascende por via da educação, como uma exceção que confirma a regra, reforçando a ideia de que a
universidade não é mesmo lugar de negros, pobres e de favelizados Na medida em que este espaço não
considera em sua análise as estratégias coletivas, tende a dizer que “este morador é alguém que ‘deu
sorte’ ou chegou lá porque ‘é melhor’, ‘mais inteligente’ ou ‘se esforçou’ mais do que a maioria
efetivamente faz” Teixeira (2003, p.15).

A constatação de que "existe um grupo de estudantes pobres e muito pobres que estão conseguindo
ultrapassar barreiras ao longo de suas trajetórias escolares, ingressar e permanecer nas universidades
públicas" (Bori & Durham, 2000, p. 41) deve ser acompanhado de estudos que permitam conhecer suas
reais condições dessa escolarização, uma vez que elas são parte integrante de um processo de formação
da sociedade brasileira que opera dentro de uma lógica de exclusão, fortemente presente nas relações
estabelecidas na sociedade. Para Nascimento (1997), esta lógica de exclusão supera as relações de
classes, pois, ela tem como núcleo duro o racismo, o preconceito e as práticas de discriminação.

Conforme sinalizou Lopes,

O racismo, ao contrário do que muitos dizem, não é apenas um “efeito colateral” da escravidão.
Muito mais que uma “ressaca social”, o racismo é um dispositivo de controle do imaginário. Um
entrave para a criatividade radical das massas. A discussão racial nas aulas de Cultura e Cidadania
ativou o lado negro adormecido por anos de massacre racista e durante os primeiros anos de vida
do pré, novos laços foram criados. Núcleos eram criados, acabavam e ressurgiam “do nada”. Os
conselhos e as assembleias surgiram como espaços de deliberação e a carta de princípios como a
ratificação das bases de uma nova forma de organizar as pessoas. Um processo criativo que, por
sua vez, não vem do nada, mas surge do eco dos tambores[6].

O processo em que os grupos participam como sujeitos históricos e constroem novas visões de mundo, a
partir da crítica do vivido, onde interesses e valores são redimensionados e re-situados, conquistar uma
personalidade significa adquirir consciência destas relações, modificar a própria personalidade significa
contribuir para a modificação do conjunto destas relações.

A opção pela ação e participação no movimento dos Pré-Vestibular para Negros e Carentes colaborou para
que os moradores da favela do Jacarezinho criassem suas próprias trajetórias sem depender de recursos
assistencialistas que lhes dariam uma certa “autonomia”, desde que não se opusessem aos objetivos
postos pelos governantes e setores privados mantenedores de ações sociais e, em muitos casos
assistencialistas. Nesta instância a universidade também foi questionada na sua afirmação de aparelhos
ideológicos privilegiados da formação social capitalista, tanto na produção das condições materiais e da
divisão social do trabalho em intelectual e manual, quanto para garantir as funções de inculcação política e
ideológica dos grupos e classes dominantes.

Espera-se que a universidade, por um lado contribua para o desenvolvimento da ciência, para a formação
de profissionais de nível superior técnico e de intelectuais que os sistemas necessitam. E, por outro que
ela seja a instituição social que articula o ensino, a pesquisa e a extensão nos níveis mais elevados da
política educacional de um país, satisfazendo os requisitos pré-fixados pela sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscamos apresentar como os problemas vivenciados pelos moradores de espaços favelizados
foram sendo apropriados por um grupo e transformados em potência. Uma vez que o conceito de favela
que nos interessa discutir são aqueles que construímos de forma mais genuína alicerçados na experiência
da vida cotidiana de nossos colaboradores.

Embora saibamos que a favela não seja mais o único lugar de pobreza e de marginalidade percebemos
que as diversas análises sobre as elas ainda enfocam, em geral, as mazelas e a pobreza dessas áreas.
Nestes perspectiva a ausência de recursos para atender as necessidades básicas, agregada a outros
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fatores, implica muito menos em vantagens e possibilidades sociais para estes moradores.

Em nosso estudo percebemos que há um percentual representativo de jovens que mesmo na
contemporaneidade são inseridos em um círculo vicioso de pobreza. Desta forma, em alguns casos, muitos
passam a reproduzir e reforçar a situação de exclusão e marginalidade material e cultural em que vive
suas famílias, mas, identificamos também aqueles que quebraram paradigmas e mudam o curso da
história pré-determinada.

No transcurso deste estudo não nos restringimos aos problemas na medida em que qualificamos a
denúncia dos moradores da favela e demos destaques as suas vocalizações, especialmente aquelas que
nos revelaram um mundo real que não encontramos nos livros e nas universidades. Tentamos formular
um contradiscurso social, e focar a lente do leitor deste trabalho para um universo acadêmico que precisa
ser repensado. Pois, não é possível cunhar o conceito de equidade pautado nos valores e nas experiências
apenas dos grupos privilegiados.

Problematizamos uma visão única de favela apresentada pelo poder público e por determinados setores da
mídia que, insiste em apresentar a favela a partir de atributos depreciativos. Uma vez que está
representação reforçou o estigma territorial, que trouxe consigo um conjunto de estereótipos, que já fazia
parte da história das favelas devido às suas origens escravocratas e migrantes pobres que, com a
agregação destes elementos tiveram sua identidade manipulada e a sociabilidade dificultada.

Nas pesquisas universitárias a inserção de alunos oriundos dos grupos periféricos e o tratamento dado por
eles às dificuldades de acesso aos direitos de cidadania muitas vezes são tratados como um assunto de
baixa relevância acadêmica. Estes estudos não são percebidos como estratégias para dar visibilidade e
reconhecimento social aos problemas vivenciados pelos grupos populares de forma geral e a favela
maneira particular.

O contato com a história dos moradores do Jacarezinho tanto por via das experiências profissionais como
por meio da participação na dinâmica do Núcleo do Pré-Vestibular local interferiu na escolha do tema em
estudo. Uma vez, que através das experiências vimos que construir outro lugar social é possível.

O mergulho na realidade dos moradores da favela do Jacarezinho e a nossa experimentação da vida
acadêmica e profissional nos deram condições de dizer que mudar o imaginário social e o continuo assédio
moral relacionado ao lugar de origem geográfica, a raça e a classe social continuam sendo um tabu. Pois,
quando pensamos que a forma de perceber e de tratar as pessoas baseadas nas suas potencialidades já
estava consolidada o preconceito e a discriminação se apresenta com uma nova roupagem e de maneira
sutil vai despindo as pessoas oriundas dos extratos mais pobres da sociedade das oportunidades de
exercer a sua cidadania plena.

A partir do diálogo travado com autores da área das ciências sociais que abordam as categorias: favela,
educação e cidadania e entrelaçamos as trajetórias dos moradores da favela com a nossa história. Por este
caminho apontamos diferentes momentos em que nossa cidadania foi negada e denunciamos a urgência
em pensar novos caminhos para o alcance da mobilidade social de forma menos perversa.

A mesclagem entre as duas histórias nos fez perceber que é a articulação e a luta empreendida pelos
movimentos sociais que darão materialidade aos meios de alcance da cidadania plena. É por este caminho
também que constrangeremos os pseudos aliados técnicos, políticos e, especialmente, acadêmicos que
colaboram na construção de conceitos, emitem um discurso em defesa dos grupos subalternizados, mas,
na sua prática cotidiana se colocam como simples ferramentas na criação de mecanismos que favorecem a
perpetuação de um discurso confortável que oprime, exclui grupos e pessoas que só são tratados como
iguais segundo uma dada conveniência.
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[1] Confinado entre o Rio Jacaré, a estrada de ferro e os altos muros da fábrica da GE, a favela do
Jacarezinho estruturou-se entre becos e vielas, que serpenteiam os casarios entrelaçados em estruturas
que desafiam a criatividade da arquitetura (IGNACIO, 2011, p. 87).
[2] Proposto pela SMTb e pelo SERE, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, os
fóruns que aconteceram na favela do Jacarezinho constituíram um espaço de articulação entre as
lideranças locais e os atores políticos e institucionais que já atuavam no interior da comunidade.
[3] Trecho retirado do documento intitulado “Carta ao Nada”, encaminhado a Revista on line: texto e
território, em 09/11/2007, por André Poeta, ex-aluno do PVNC, estudante de Jornalismo e morador da
comunidade do Jacarezinho.
[4] Palestra proferida pelo no seminário “Os futuros possíveis das favelas e da cidade do Rio de Janeiro”,
realizado em outubro de 2003 pelo Observatório de favelas do Rio de Janeiro em parceria com o Centro de
Estudos sobre Segurança e Cidadania – CESEC.
[5] Em 1977 que Janice Perlman, com a publicação de seu livro O Mito da Marginalidade, contrariou a
teoria vigente na época de que os morros cariocas seriam focos de violência, doenças e prostituição. Ela
foi precursora e formuladora de uma nova interpretação ao afirmar que os favelados eram, na verdade, os
grandes prejudicados por um sistema social fechado e excludente.
[6] NASCIMENTO, Alexandre do. Notas sobre pedagogia no PVNC. Acessado em
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