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Resumo 

É lugar comum para a sociologia ter a trajetória das classes populares em 

busca de ascensão social como foco de pesquisa. Contudo, no presente trabalho, 

debruçou-se sobre a fuga do rótulo estigmatizante de “envolvido X não envolvido” e 

“sucesso X fracasso escolar” por parte das juventudes, tendo os pré-vestibulares 

sociais como ponte para alcançar o que se almeja: mudar a sua condição social pelo 

viés da educação. 

Ser/estar envolvido é algo de difícil concretude. Ao falar de envolvimento, o 

primeiro questionamento que deve ser feito é o seguinte: considerado por quem? 

Através de pesquisas realizadas com diferentes grupos pôde-se notar que de acordo 

com determinados grupos sociais a perspectiva do envolvimento muda. Esta se 

metamorfoseia a partir de quem a julga. E falar em julgamento envolve uma 

perspectiva social dotada de moralidade. E um dos alvos mais comuns da rotulação 

são as juventudes pobres, de periferias e subúrbios.  

Fazendo um delineado firme sobre essas juventudes estigmatizadas, 

apresentar-se-á as manobras utilizadas pelos mesmos para driblar a rotulação de 

envolvimento e camuflar uma identidade tida como deteriorada (GOFFMAN, 1891) 

para adquirir os capitais necessários para ascensão, provindos exclusivamente do 

ensino superior.  

Este trabalho fora realizado através de observação participante em um pré-

vestibular social localizado em Macaé, RJ. Esta pesquisa foi financiada pela 

FAPERJ na condição de auxílio de Iniciação Científica.  

Palavras-chave: Juventudes. Envolvimento. Mobilidade social. Rotulação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

It is common place for sociology to have the trajectory of the popular classes 

in search of social ascension as a research focus. However, in the present work, it 

will focus on the escape of the stigmatizing label of "involved X not involved" and 

"success X school failure" on the part of  the youths, having the social pre-vestibular 

like bridge to reach what is wanted : change their condition social by education. 

Being / being involved is something of difficult concreteness. When talking 

about involvement, the first question that needs to be asked is this: considered by 

whom? Through research conducted with different associations it has been noted 

that according to certain social groups the prospect of involvement changes. This 

metamorphoses from the judge. And speaking at trial involves a social perspective 

endowed with morality. And one of the most common targets of labeling is the poor, 

suburban and suburban youth. 

By making a firm outline of these stigmatized youths, the maneuvers used by 

them will be presented in order to circumvent the labeling of involvement and to 

camouflage an identity considered as deteriorated (GOFFMAN, 1891) to acquire the 

necessary capital for ascension from the higher education. 

This work was performed through participant observation in a social pre-

college entrance exam located in Macaé, RJ. This research was funded by FAPERJ 

as a Scientific Initiation aid. 

Keywords: Youth. Involvement. Social mobility. Lettering. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para melhor introduzir este trabalho, é importante explicitar o meu lugar no 

campo: sou mulher, branca, jovem, pobre e universitária. Essas características 

perpassam por toda pesquisa tendo em vista que elas geram reações nos 

pesquisados, sejam elas positivas ou não. Algumas consequências disso ficaram 

bem claras no que diz respeito ao assédio e a falta de credibilidade à minha imagem 

como pesquisadora. Talvez isso seja perceptível para o leitor em dados momentos. 

A busca por mobilidade social e distinção simbólica é uma das marcas da 

contemporaneidade, e em geral para juventudes de classes baixas e/ou moradores 

de periferias e favelas. Estas, marcadas por inúmeras “etiquetas” buscam o ensino 

superior como fonte de produção de uma espécie de “rótulo para fugir do rótulo”. 

Almejam a posição de jovem universitário para não mais ser associado ao possível 

“jovem envolvido” com o tráfico de drogas ou o jovem “nem-nem” 1.Ao discorrer 

sobre uma possível categoria envolvida, é automático que se faça uma ligação com 

os estigmas. Estes estigmas podem ser de classe, cor, ou até mesmo de localidade. 

Sobre estigma, segundo Goffman, entende-se que  

“[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na 

relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção 

e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de 

atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma 

característica diferente da que havíamos previsto [...] Construímos uma 

teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar 

conta do perigo que ela representa [...]”2 

Os indivíduos comumente estigmatizados veem os pré-vestibulares sociais 

(PVSs) como a produção de uma estratégia para driblar esse presente e futuro 

socialmente imposto e por vezes aceito. Estar alocado em um PVS serve como 

diferenciador, que pode permitir o acesso ao ensino superior e consequentemente 

fazer com que o status de “envolvido” ou desviante (BECKER, 2008) deixe de ser o 

seu status principal. 

                                                           
1
Ambas categorias serão desveladas a posteriori. 

2
Estigma- Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 1963 
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Os chamados “cursinhos” de pré-vestibular são possíveis viabilizadores do 

processo de entrada nas instituições de ensino superior público. Funcionam como 

uma ponte, um possibilitador, uma vez que a educação encontrada em escolas 

públicas de ensino básico e médio em sua maioria sucateadas oferecem ensinos de 

baixa qualidade e de baixa efetividade escolar e assim sendo, não seriam capazes 

de fornecer ferramentas necessárias para a aprovação no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), meio que assegura o acesso às universidades públicas 

federais e estadual (UENF). 

É notório que jovens de classes mais pobres ocupam cargos de menor 

prestígio e qualificação profissional, tendo em vista que a evasão escolar é ponto 

muito comum para juventudes que precisam auxiliar na manutenção do sustento 

familiar. Estes, ao deixarem o sistema escolar mais cedo, se enquadram no que fora 

categorizado como “insucesso escolar”. 

Desta forma, será foco de análise desta pesquisa desvendar quem são as 

juventudes presentes no pré-vestibular social e os arranjos e mecanismos criados 

pelas mesmas para escapar de rótulos socialmente estabelecidos, inclusive o rótulo 

de “envolvido com o crime” puramente por serem moradores de periferias e favelas. 

Este estudo será localizado em um Pré-Vestibular social no município de Macaé, 

interior do Rio de Janeiro, e especificamente sobre o bairro Parque Aeroporto, local 

onde se encontra o projeto a ser estudado. 

1.1.  UM ESTUDO SOBRE A CATEGORIA “ENVOLVIDO COM” 

Falar em uma categoria “Envolvido com” é falar em um modelo de indivíduos 

estigmatizados: os pobres, negros e favelados. Como a tríade definida por Orlando 

Zaccone como sendo os “Acionistas do nada”3: aqueles que passam por um 

processo de etiquetamento, são “pré-selecionados” ao estigma de desviante4.  Um 

envolvido não necessariamente compactua com atividades ilícitas ou ilegais.  O 

                                                           
3
 D’Elia Filho, Orlando Zaccone. Acionistas do nada: quem são os traficantes de droga. Rio de Janeiro: Revan, 

2007. 
4
 A priori acreditava-se que esses perfis de acionistas do nada seriam encontrados nos PVS, contudo, o que se 

firmou foram juventudes que tentam fugir da realidade social imposta, e portanto, não podem ser 
categorizados desta maneira. Ainda que haja envolvimento com o comércio de drogas ilícitas, esses sujeitos 
apenas criam e fortalecem redes de comercialização, sendo assim, desenquadrados também do perfil “nem-
nem”, sendo aqui o tráfico considerado como um trabalho. 
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envolvimento coexiste em sua realidade social, e o julgamento exterior coloca em 

todos os moradores dos morros e favelas um mesmo rótulo: suscetível ao crime. 

Todos os moradores de comunidades tornam-se, portanto suspeitos e alvos de 

julgamentos. É comum se deparar com comentários que sustentam o entendimento 

de que a criminalidade ou desvio provêm somente destas comunidades. Segundo 

Vera Malaguti, os grandes responsáveis pela criminalidade não são os chamados 

“bandidos” ou “criminosos”: 

“[...] E percebe-se que [...], não foram os “criminosos” que 

produziram a violência, mas, sobretudo os poderosos que criaram a 

criminalidade. Tendo imposto condições de desigualdade e de 

aproveitamento, tendo despojado violentamente populações inteiras de 

seus bens (como aconteceu com os camponeses na Europa) e da 

propriedade sobre seus corpos (como aconteceu com a escravidão dos 

negros na América), os grupos dominantes, então, impuseram com as 

leis [...] e definiram como “criminosos” os despossuídos errantes, os 

escravos desobedientes ou ociosos, os subalternos indisciplinados ou 

rebeldes.” 5 

A guerra às drogas é algo latente no país. As drogas ilícitas e suas teias de 

comercialização são vistas como um mau que precisa ser combatido e retirado do 

tecido social. Para isso, o trabalho policial de repressão é acionado, e é de sua 

responsabilidade manter certa estabilidade. A polícia do Rio de Janeiro, conhecida 

como a que mais mata, é também uma classe que muito morre. Segundo a Ordem 

dos Policiais do Brasil (OPB) no ano de 2017, 245 policiais foram mortos em serviço 

ou em decorrência da profissão. A população carcerária no ano de 2016 já chegava 

a 689.510 o número de presos segundo o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias. E, ainda com todo este cenário, o tráfico de drogas nunca chegou 

sequer perto de seu fim. Isso reflete uma política erroneamente adotada, onde não é 

de interesse principal cortar o mau pela raiz, e sim trazer uma tranquilidade aparente 

e rápida. Para isso, os agentes de segurança acionam dispositivos de distinção aos 

                                                           
5
 Batista, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis - Drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Revan, 2003. 
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quais foram treinados, que podem atentar para possíveis desordeiros sociais, ou 

possíveis envolvidos: os pré-etiquetados. 

Para essa população em especial, para se estar envolvido, basta estar. 

Estar ao lado, estar próximo, ainda que haja um distanciamento pessoal. Esse “estar 

ao lado” é resultado de uma análise de quem julga, pautados em preceitos morais e 

pré-concebidos. 

Falar em juventudes estigmatizadas, é falar também de violências, sejam 

elas violências policiais diretas, ou violências simbólicas (BOURDIEU, 2007). Essa 

violência está ligada ao estereótipo de bandido. Mesmo que um envolvido não seja 

necessariamente um bandido, eles compactuam dos mesmos estigmas. Ainda 

segundo Malaguti: 

“O estereótipo do bandido vai-se consumando na figura de um 

jovem negro, funkeiro, morador de favela, próximo do tráfico de drogas, 

vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho 

ou de poder e de nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de 

miséria e fome que o circunda. A mídia e a opinião pública destacam o 

seu cinismo, a sua afronta. São camelôs, flanelinhas, pivetes e estão 

por toda a parte, até em supostos arrastões da praia. Não merecem 

respeito ou trégua, são os sinais vivos, os instrumentos do medo e da 

vulnerabilidade, podem ser espancados, linchados, exterminados ou 

torturados, quem ousar incluí-los na categoria cidadã está formando 

fileiras com o caos e a desordem, e será também temido e execrado.”6 

A fuga de um etiquetamento para busca de um novo nem sempre garante 

pacificidade em suas realidades. É o caso dos camelôs, como supracitado. Ainda 

que não compactuem com a questão da comercialização de drogas ilícitas e 

fomento do tráfico, transparecem um temor e são possíveis alvos de violência, pelos 

rótulos que lhes são aplicados. 

Nesse sentido consolida-se o que ficara conhecido como “atitude suspeita”. 

As juventudes aqui tratadas se enquadram no perfil de suspeição e são alvos do que 

                                                           
6
 Batista, Vera Malaguti. _________________________________________________________ 

 



14 
 

 
 

se chama de “estratégia de suspeição generalizada”7. Esta, ainda nos dias atuais é 

utilizada nos procedimentos e estratégias de abordagem policiais como forma de 

manter o controle nas cidades e nos deslocamentos dentro da mesma. A inspeção 

das juventudes envolvidas se dá de forma frequente, e um dos mecanismos para 

driblar esse estigma se dá via educação: os pré-vestibulares sociais propiciando o 

desvinculo do rótulo e possibilidade de ascensão social via construção ou 

solidificação de carreiras.  

Há também uma questão educacional no que diz respeito aos jovens que 

abraçaram o rótulo e se fizeram envolvidos em atos infracionais. Segundo os 

gráficos abaixo, há claramente um quesito de escolaridade relacionado aos 

infratores: 

Gráfico 1: Adolescentes envolvidos em atos infracionais: Escolaridade
8
 

Fonte: Processos do Arquivo do Juizado de Menores do Rio de Janeiro – Arquivo Nacional. 
Disponível em: BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: Drogas e juventudes pobres no Rio 

de Janeiro. Revan, 2003. 

 O escasso acesso ou possibilidade de permanência nas instituições de 

ensino ainda que mais básicas, é fato comum para os indivíduos de classes baixas, 

                                                           
7
Chalhoub, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo, Companhia das Letras, 1990. 

8
 Os termos utilizados neste gráfico não são mais usuais, sendo os seguintes correspondentes: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 
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desta forma, a possibilidade de cogitar a construção de uma carreira moralmente 

legal baseada nos estudos é extremamente antidemocrática.  

Em uma das entrevistas realizadas durante o campo, me fora dita uma frase 

que pode ser a síntese deste tópico: 

“Você nunca sabe se uma pessoa tá envolvida. Talvez a pessoa tá 

jurada de morte, você foi cumprimentar a pessoa e você morreu no lugar 

dela... entendeu?” 

 

1.2.  PARA ALÉM DO ENVOLVIDO: A CATEGORIA “NEM-NEM” 

Estar alocado no pré-vestibular social pode significar também a fuga do 

rótulo de “nem-nem”. Entende-se como “nem-nem” a categoria a qual não faz parte 

do mercado de trabalho, nem de instituições de ensino, ainda que já esteja na idade 

socialmente imposta para tal. Para fazer esta análise, a priori precisa-se 

compreender que a questão do gênero é um fator que diferencia os tempos de 

evasão escolar e não enquadramento no mercado de trabalho. Homens são 

estimulados a serem os responsáveis pela família, ainda que muito novos, e, por 

esse motivo, muitos tendem a deixar a trajetória escolar, interrompendo a 

linearidade, e ainda que trabalhe por determinado tempo, a falta de instrução limita 

as possibilidades e este pode acabar por se tornar um nem-nem. Isso será 

percebido a posteriori quando apresentadas as entrevistas.   

No caso do PVS, jovens que já concluíram o ciclo básico de educação e não 

obtiveram sucesso ou a chamada linearidade no processo de seleção, que são as 

provas de vestibular, acabam por se tornarem nem-nem, e para fugir deste rótulo, 

que muita das vezes pode estar inclusive associado ao “preguiçoso”, se tornam pré-

universitários. É a chamada “fachada corporal”, para indicar sua diferenciação das 

juventudes “mal vistas”.  

As instituições de ensino e os métodos por elas desenvolvidos podem ser 

lidos como não abrangentes, sem conseguir por vezes, abarcar todas as realidades. 

As escolas, como outras instâncias da sociedade, utilizam de meios para moldar os 

corpos para que estes estejam aptos à sociedade: para que sejam corpos dóceis 
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(FOUCAULT, 2014.). O fato de que somente a certificação do EM, em certos casos, 

possa ser interessante e satisfatória para camadas mais pobres pode ser lido 

também como um dos grandes motivos da evasão ou não linearidade escolar. 

Ser ou estar categorizado como “nem-nem”, torna a caminhada social mais 

dificultosa, tendo em vista que sua identidade virtual (GOFFMAN, E.) perante o 

mercado de trabalho está diretamente vinculada ao desinteresse ou incapacidade, e 

essas juventudes que outrora foram associadas ao rótulo de “nem estuda e nem 

trabalha” buscam os PVS como forma de firmar uma identidade pessoal e driblar o 

estigma visando à construção de uma carreira, profissão ou ocupação. 

As carreiras ou ocupações servem como uma espécie de fachada 

moralmente aceita e, em certos casos, que distancia um indivíduo ao quadro 

intitulado como marginal. Funciona também como dispositivo de desvinculo. Estas, 

em especial as carreiras, proporcionam a sensação de estabilidade financeira, 

garantindo a longo prazo uma certa qualidade e padrão de vida. As ocupações têm 

caráter mais imediatista, mas também funcionam como um etiquetamento para fugir 

de outro. Desta forma, discorrer-se-á sobre tais categorias e suas importâncias na 

questão do envolvimento. 

 

1.3.  A CONSTRUÇÃO DE CARREIRAS 

Falar em carreiras é falar de desenvolvimento intelectual e criativo que 

possibilita a execução de um trabalho ou ocupação contínua e sequencial a qual se 

obtém retorno e quiçá estabilidade. Estas podem ser morais, informais ou ilegais. 

Entretanto, para construção das moralmente aceitas, é necessário percorrer um 

trajeto que novamente esbarra na mobilidade social principalmente via educação.  

Sobre a mesma, pode-se afirmar que sua distribuição se dá de forma 

desigual pautada em um mecanismo capitalista de exclusão social. Isso é 

perceptível quando analisa-se quais classes possuem emprego e quais possuem 

trabalho. As classes mais populares têm dificuldade no acesso à educação e 

fomentação de capital cultural (BOURDIEU, 1989) e por consequência à mobilidade, 

o que faz com que a escalada para um nível de instrução socialmente aceitável e 
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menos estigmatizante seja dificultosa e desgastante. Sobre esse anseio por 

ascensão e mudança da realidade a qual se está inserido, pode-se apresentar os 

pré-vestibulares sociais (PVSs). 

Os PVSs operam na imagem de democratizar o acesso à educação superior 

através de bons resultados nos processos de afunilamento e seleção: as provas do 

ENEM. São ofertadas aulas durante o ano de provas voltadas exclusivamente para 

os conteúdos da mesma. O público alvo desses movimentos e coletivos, 

especificamente o que será aqui analisado, são as classes populares, tendo em 

vista o cunho social. Estes têm como objetivo não somente auxiliar na construção de 

carreiras, mas também na solidificação das mesmas, pois seu público pode contar 

com indivíduos de maior idade que possuindo uma qualificação técnica ou 

experiência em alguma área, buscam uma consolidação e aperfeiçoamento de suas 

carreiras. Sobre as juventudes envolvidas que se inserem nos pré-vestibulares, 

pode-se afirmar que estas almejam uma forma de substituir uma visão conflitiva, por 

uma pacífica e harmoniosa sobre si mesmo para com a sociedade. As carteirinhas 

de PVS funcionam como símbolos desidentificadores que são capazes de 

decodificar o estigma, ou de encobrir o eu, embaralhando os “oficiais de fronteiras”, 

que seriam os responsáveis pela aprovação ou não da vida pacífica no meio social, 

ou seja, os agentes de segurança, que ao fazerem as checagens durante a 

abordagem do possível envolvido nas ruas, se perdem ao serem apresentados à 

identidade pré-universitária.  

Um outro fator que permeia o discurso sobre motivações e juventudes 

inseridas em projetos está centrada no “medo de sobrar” e “medo de morrer” 

(Novaes, 2006). Sobrar na educação e no mercado de trabalho tendo em vista a 

dificuldade inerente ao processo educacional, e o medo de morrer no sentido 

denotativo da palavra – o que é a vida para quem tenciona com a mesma 

diariamente? 

Não se pode deixar à margem aquelas juventudes que visualizam suas 

realidades atreladas ao estigma que lhes fora atribuída: a do pobre que se torna 

traficante. São comuns os relatos dos que entraram no tráfico alegando que 

almejavam condições de vida melhores (note a semelhança entre os desejos das 

possíveis carreiras formais), porém não se enquadram no mercado formal ou, 
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quando conseguem ocupar posições no mercado de trabalho, os salários são baixos 

e não suprem as necessidades ou expectativas. É o caso do Nem da Rocinha, um 

dos maiores traficantes do Brasil, fora chefe da favela da Rocinha localizada no Rio 

de Janeiro em 2004, que alegou em entrevista a um jornal9 que entrou para o tráfico 

após abandonar seu emprego de supervisor de equipes de uma empresa de TV a 

cabo por ver sua filha de nove meses com uma doença séria que demandava alto 

custo para o tratamento o qual não era capaz de arcar com seu salário, e o único 

financiador de um empréstimo para um favelado foi nada mais, nada menos que o 

tráfico. Nem termina a entrevista com o seguinte questionamento após dizer que não 

há arrependimento por sua parte: o que você faria no meu lugar? 

 Estar envolvido diretamente com atividades ilícitas pode ser categorizado 

como um modo de sobrevivência. É abraçar o rótulo, aceitar o estigma, e visualizar 

nele um modo de vida individualmente satisfatório, mas também manobra-lo em sua 

elasticidade. Sendo as vias formais dificultosas e o tempo fugaz, há aqueles que não 

se podem dar ao luxo de esperar “as portas se abrirem”, e têm então de incorporar o 

personagem e ser capaz de “meter o pé na porta”. Logo, não há como dizer que as 

carreiras ilegais, não formais e informais não são dotadas de aprendizado. É o caso 

da puta, que não aprende na escola as técnicas corporais (MAUSS, 1950) para 

atrair e lidar com a mais variada clientela, ou dos artesãos do mundo da pesca, que 

não foram ensinados em uma sala de aula a derreterem o chumbo e fabricarem os 

mais diversos tipos de chumbada para as varas. Elas demandam habilidades, de se 

pensar e se reaprender a todo momento e a toda  possível tomada de decisão. É 

como um jogo de tabuleiro, onde se deve pensar com afinco as melhores estratégias 

não somente para sobrevivência, mas para chegar ao fim da melhor forma: 

vencendo.   

A decisão entre trilhar uma trajetória de vida dentro dos legalismos ou não, é 

tal qual um teste para habilitação: Ainda que se saiba viver e seja capaz disso, os 

sujeitos têm que ser capazes de provar para outro alguém, e se por algum fator 

externo ou não, falham nesta prova, são rotulados como incapazes. E cabe aos 

sujeitos decidirem: viver conduzindo suas vidas de forma ilegal ainda que dotados 

                                                           
9
 Entrevista: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/13/politica/1520947959_760179.html. Acessada em 

08/05/18.. 
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de saberes e habilidades, ou arcar com os custos e consequências para as demais 

tentativas? O que suas realidades os permitem? 

1.4.  OS DESVIOS JUSTIFICÁVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE CARREIRAS 

 

É lugar comum dizer que a cada dia as classes mais baixas almejam por 

melhores condições de vida, contudo para alcançar tal patamar, as situações 

impostas são grandes dificultadoras desse momento. Garantidas pela lei nº 

12.711/201210e destinadas a indivíduos com comprovação de baixa renda, e/ou 

provindos de escola pública, e/ou pretos, pardos e indígenas, as cotas funcionam 

como dispositivos que tentam minimizar o abismo socialmente estabelecido e 

propagado no Exame Nacional do Ensino Médio. Estas, em tese têm caráter 

provisório para dar suporte para aqueles que por anos foram e ainda são 

prejudicados pelo descaso nacional para com os mesmos, tanto educacionalmente 

quanto socialmente, e dessa forma, 50% do total de vagas de uma dada instituição 

são reservadas para possíveis cotistas. De certa maneira, funcionam como um 

mecanismo facilitador para a entrada na universidade e atrelado a isso e com o 

auxílio dos projetos de pré-vestibulares sociais, as juventudes pobres podem ver 

com mais clareza seu futuro em uma instituição pública de ensino superior, e, além 

disso, em uma carreira moralmente aceita. 

O debate acerca das cotas gera muita polêmica e desaprovação, 

principalmente, mas não só, por parte da população branca e de classe média/alta, 

acusando-a de ser um benefício que pode levar os contemplados inclusive a 

“roubar” suas vagas. Sobre tal fato, notícias recentes denotam casos de forjamento 

das cotas e a inversão no uso da identidade. Os agentes, dotados de uma 

identidade social pacífica, ou seja, aquela identidade que não promove conflitos para 

com a sociedade utiliza justamente de uma identidade deteriorada para alcançarem 

o que almejam.  

Nos últimos anos foram divulgadas nos principais veículos de comunicação 

casos semelhantes: jovens brancos e de classe média que alcançaram o sonho da 

universidade pública através de uma manipulação da identidade, e após 

                                                           
10

 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html>. Acessado em 27/03/2018 ás 

15:42. 
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investigações das instituições sobre as formas de ingresso dos discentes foi 

descoberto que houve casos de forjamento de cotas, e os que o cometeram 

perderam seu direito à vaga11. Um questionamento que circunda tal fato é: o que 

leva um indivíduo a esse fazer? 

Howard Becker em Outsiders chama atenção para os “desvios para 

construção de carreiras”. Segundo o autor: 

“Em alguns casos, é possível que um ato não apropriado 

pareça necessário ou conveniente para uma pessoa em geral 

cumpridora da lei. Empreendido na busca de interesses legítimos, o ato 

desviante se torna, se não de todo apropriado, pelo menos não de todo 

impróprio.” 

Embebidos no discurso capitalista de vitórias individuais e egoísmos, 

cercados pelas cobranças e controles exteriores para o alcance de patamares 

proeminentes, as juventudes bem sucedidas também podem praticar o desvio para 

se chegar onde se quer ou precisa. O status desviante não é seu status principal. É 

válido questionar o que é o interesse individual numa sociedade de inúmeros 

estímulos (SIMMEL,1973). Até que ponto o sujeito é movido por uma força 

coercitiva? 

Segundo Simmel, indivíduos de determinados fragmentos da sociedade, 

diferentemente dos que habitam o campo, recebem a todo o momento diversos 

estímulos nervosos, resultados do modo de vida capitalista e acelerado imposto das 

grandes metrópoles. A mudança de cenário, o intenso fluxo dos grandes centros, a 

intermitência das situações e dos olhares são marcas desse estilo de vida. 

Associado a isso, é notório que a busca por satisfações pessoais segue o mesmo 

ritmo célere, sendo o tempo algo de muito valor: nas sociedades contemporâneas, 

tempo é dinheiro, e estar situado no patamar necessário para ascensão na idade 

correta é algo demasiadamente almejado, inclusive pelas classes mais altas. 

É o caso da quebra de uma questão mais moral do que legal e totalmente 

justificável tendo em vista a construção social de históricos de caráter impecável e 

                                                           
11

 Disponível em: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,13-das-federais-tem-denuncia-em-cota-

racial-governo-quer-avaliacao-visual,70002147782. Acessado em: 08/05/18 
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por vislumbrar, o que consideram um bem maior e, em suas concepções, 

necessário. Estes desviantes não são outsiders, tampouco envolvidos, mas usam 

dos direitos de cotas. São desenvolvidos que, inerentes ao sucesso e linearidade 

escolar, fracassam por diversos motivos e manipulam esse rótulo de possível 

insucesso escolar para manter sua etiqueta diferenciadora dos demais: jovens de 

classe média/alta com pleno acesso a educação, ingressantes na universidade 

federal aos 18 anos de idade. Segundo Vera Malaguti, a descrição do sujeito 

criminalizável será a explicação de seu crime ou de sua tendência a tal. Assim 

sendo, é notório que os desvios não são de todo impróprios e desaprovados. Quem 

os comete é que são. 

 

1.5.  DES-ENVOLVIDOS DESVIANTES 

Segundo os dicionários, desenvolvimento trata-se de um substantivo 

masculino cujo significado está sempre atrelado ao progresso. Nesta análise, 

desenvolvimento pode ser justamente o desvinculo com o rótulo de “envolvido com”, 

ou o abraço do rótulo podendo também ter nuances de progressos ainda que no 

meio ilícito. Contudo, para que um indivíduo seja categorizado como envolvido, este 

deve ser dotado de rótulos, estigmas, comportamentos e técnicas do corpo 

específicas. Há de haver uma identidade deteriorada. E falar sobre tal, é reafirmar 

desvios ou anormalidades que partem inicialmente do julgamento social dotado de 

moralidades. É a moral que determina primordialmente as identidades aceitas ou 

não para a harmonia social.  Assim sendo, se desenvolver é também avançar no 

que diz respeito à modificação de uma identidade própria, do “self”, que seria a 

construção de uma espécie de um novo personagem a partir do seu “eu social”, e 

também fugir da teoria do etiquetamento. Entretanto, é inegável que os 

aprendizados informais e não formais (GOHN, 2009) estão presentes nesta 

categoria, tendo ou não relações diretas com atividades ilícitas. 

Desta forma, em dados momentos pode-se parecer necessário acionar os 

aprendizados advindos do que podemos definir como “nada” (coisa nula e sem valor, 

no sentido denotativo da palavra) para des-envolver-se. As técnicas corporais 

(MAUSS, 1950) desenvolvidas pelos sujeitos cujo estereótipo é associado ao de 
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sujeito criminal (MISSE, 2010), ou seja, aquele que tem vontades, mas é 

condicionado pela estrutura, podem ser necessárias para uma melhor socialização 

no novo meio ao qual se está inserido. Seja pra impor dado respeito, seja por status. 

Essas técnicas vêm sua eficácia pautada em algo que podemos de chamar de 

“cultura do medo”, que será discorrido a posteriori. 

Ser um desenvolvedor de si, portanto, é progredir em relação a sua vida 

social, e principalmente, a econômica. Mas a capacidade de alcançar tal 

desenvolvimento me parece ser fracionada entre os legalismos e ilegalismos. Ora, 

sendo a cultura capitalista a responsável direta por impulsionar a ideia da 

necessidade do consumo, ela assume responsabilidade de mesma forma sobre o 

nascimento do desvio. É certo de que há indivíduos que se contentam em ficar “à 

margem”, uns pontos fora da curva que alcançam sucesso por vias formais e lícitas, 

e outros que driblam todos os obstáculos para estar ou ao centro, ou próximo dos 

demais. Estes ainda que apelem para atividades consideradas ilegais, não são 

também desenvolvidos? E quiçá des-envolvedores? 

Mas, como prometido, voltarei ao medo. O que este sentimento tem de tão 

importante nesta análise que merece destaque? Bem, primeiro devemos entender 

do que estamos falando. O medo é um sentimento capaz de paralisar todas as 

ações, estruturas e emoções de um corpo. Ele funciona como método do 

subconsciente para prevenir possíveis traumas maiores. Um mecanismo de 

segurança. Mas deve-se entender que na sociedade moderna, a intensificação dos 

medos é um fato inegável. Segundo Bauman: 

“Preservar a segurança sempre foi uma racionalização para se 

desenvolver uma atenção cuidadosa, identificar os que seriam amigos 

ou os adversários.” (BAUMAN, 1925) 

O autor segue afirmando que, ironicamente, os mecanismos intensivos de 

segurança acabam por gerar insegurança nos mais pobres, que eram justamente 

aqueles que deveriam ser os mais seguros de tais políticas. Contudo, esse tipo de 

medo referido pelo autor é claramente distinto dos medos sentido para com os 

rótulos. Mas podemos dizer que eles existem e coexistem. Os pobres temem as 

elites e seus representantes legais, e as elites temem os pobres andando nas ruas. 
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Quando fora perguntando em minhas entrevistas quais deveriam ser os 

arranjos para que os sujeitos pudessem sair de suas casas sem serem abordados 

pela polícia, me foram destacados alguns itens como: boné, mochila, casaco de 

capuz. Esses objetos são sinônimos de envolvimento e geram medo, e dessa forma, 

a utilização ou não dependeria de seu objetivo. Um trecho de umas de minhas 

entrevistas com um jovem negro, morador de periferia e participante de um pré-

vestibular social ilustra bem essa questão: 

“Ah, a pessoa achar que como? Eu to passando na rua e eu 

vou assaltar ela só porque as vezes eu gosto de andar bem arrumado 

assim desse jeito assim, e o pessoal acha que é bandido, ladrão, 

alguma coisa assim. Porque é preto também né. Preto todo mundo 

olha com um olhar diferente. Igual uma vez também no final do ano 

passado. Final do ano eu tenho mania de pintar o cabelo de loiro. Pô... 

até minha mãe „cara de bandido‟. Como, isso á é um preconceito, 

porque não pode nem pintar o cabelo que já vira bandido..” 

 Na contemporaneidade o medo da desarmonia social alcançou níveis tão 

significativos que acabou por reforçar os estereótipos e o temor aos mesmos. Por tal 

fato, esta cultura do medo é capaz de tornar eficazes as técnicas do corpo utilizadas 

por indivíduos que almejam desenvolver-se via abraço do rótulo.  
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2. A METODOLOGIA E O CAMPO 

De um vasto leque de possibilidades metodológicas, optou-se aqui por se 

utilizar da inserção da pesquisadora como observadora participante, com pequena e 

determinada atuação sobre o projeto, tendo em vista que já atuava na escola como 

estagiária. Utilizar-se-á também de questionários, e posteriormente de grupos focais.   

Esta pesquisa, a priori, teria como interesse evidenciar o trabalho do coletivo 

VEM (Vida, Educação e Movimento) localizado na Cidade Universitária do município 

de Macaé. Contudo, pelas manobras da pesquisa de campo e todos os seus 

desarranjos e rearranjos, fora necessário ocorrer mudanças no que diz respeito ao 

local de inserção. Pelos desafios do campo e os rumos que ele mesmo toma, após 

dificultosas tentativas de inserção, contato e aproximação frustrados no Coletivo 

VEM, exigiu-se uma mudança desse campo. Se paro para analisar os motivos aos 

quais as dificuldades se impuseram, não consigo chegar a uma só conclusão, a não 

ser a de que talvez a minha imagem de mulher de baixa estatura e pesquisadora 

não passasse credibilidade, ou a ideia de ter alguém observando os assustava. O 

fato é que o possível desgaste na primeira tentativa frustrada serviu como grande 

motivador para seguir a pesquisa de outra maneira, ainda que eu só descobrisse 

isso posteriormente. 

Para que se entenda o interesse inicial com o Coletivo, o apresentarei de 

forma breve: O coletivo “Vida, Educação e Movimento” é composto por tutores não 

necessariamente graduados que, contudo, podem contribuir para o aprendizado dos 

inscritos no projeto. As aulas são ministradas em dois turnos: tarde e noite, tentando 

atender o maior número de realidades sociais possíveis. No ano de 2018, o PVS 

conta com 103 inscritos. Este é definido pelos próprios fundadores como uma 

organização política que tem como objetivo atuar diretamente na sociedade e 

resgatar a consciência da participação política podendo desta forma empoderar e 

estimular o indivíduo na defesa de seus direitos. Estes visam atuar não somente na 

educação formal, mas também estimular como, por exemplo, campanhas de doação 

de sangue, atuações e auxílios em organizações sociais, para que desta forma seja 

estimulado integralmente à construção do sujeito como cidadão atuante.  
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É certo que houve muitos dilemas e inseguranças no que diz respeito a 

abertura do campo, porém, esta se fez necessária. No mês de Junho de 2018 surge 

um novo projeto, localizado em uma escola de Ensino Médio Estadual no segundo 

bairro de maior índice populacional de Macaé, onde minha atuação já se dava via 

estágio, como supracitado: o projeto ENEM do CEJAB – Colégio Estadual Jornalista 

Álvaro Bastos. Este projeto visa preparar os alunos que não possuem acesso aos 

pré-vestibulares convencionais para o Exame Nacional do Ensino Médio e fora 

idealizado pelos próprios professores da instituição e conta com apoio da direção. O 

perfil das juventudes dessa escola é justamente o estigmatizado, do aluno preto, 

pobre e predestinado ao envolvimento ou para ocuparem cargos de baixa 

qualificação ou subempregos, e para melhor aproximação com os jovens assim 

etiquetados, me ofereci para auxiliar.  Uma pergunta que me fora feita em meus 

primeiros dias na escola me impulsionou a atender esses alunos. Quando me 

apresentava como estagiária de Sociologia nas turmas juntamente com o professor, 

as falas eram comuns: primeiro afirmavam que eu era filha do orientador de estágio, 

segundo que eu era seu affair, e, por último, mas não menos intrigante, me fora feita 

a seguinte pergunta “o que é estagiária?”. Vale destacar também que, mesmo após 

descobrirem o que era de fato um estagiário, havia uma necessidade incessante de 

reafirmar minha posição e tentar legitimá-la, pois talvez por questões já descritas 

anteriormente, os estudantes não me reconheciam como “autoridade”. Na verdade 

fora feito exatamente o oposto quando dois alunos afirmaram que só respeitariam a 

“nova professora” porque ela era gostosinha. 

Essas cenas do quotidiano escolar reforçam suas realidades e trajetórias 

sociais percorridas pelos alunos e seus familiares que se distancia tanto das 

carreiras com instruções para além da educação básica que nem se é sabido o que 

é um estágio, e talvez nem seja de seu interesse saber porque o que se faz 

necessário ali é um retorno financeiro rápido. Por isso também, grande parte dos 

alunos tem dupla jornada, trabalhando à tarde ou à noite em projetos sociais como o 

“jovem aprendiz” ou como atendente de pizzaria, e por tal fato, a pesquisa seguirá 

seu rumo com a observação participante neste novo campo. 

O Colégio Estadual Jornalista Álvaro Bastos está localizado no Parque 

Aeroporto, bairro de moradia de classes baixa e média. Neste, há grande presença 
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do comércio ilícito de drogas, e inclusive nos arredores da escola. Segundo relatos 

dos professores da instituição, o número de alunos que participam da dinâmica do 

tráfico de drogas é alarmante, e é perceptível pela quantidade de ex-alunos presos, 

mortos ou foragidos. No que diz respeito à estrutura, a escola é precária: salas de 

aula com pouco ou nenhum ventilador, cadeiras e mesas danificadas, biblioteca e 

auditório pequeno e precários. Contudo essa não é uma característica exclusiva 

dessa instituição. É perceptível grande parte das escolas estaduais tendem a seguir 

a mesma linha no que diz respeito à estrutura e investimento. Não problematizarei a 

fundo tal fato, a não ser reafirmando algo que não é de caráter inovador, mas que, 

por mais simplista e claro que pareça ainda não me aparenta ser compreendido: 

educação não é aqui prioridade. 

Sobre os professores, estes recebem uma quantia extra em seus salários de 

R$ 400,00 por terem escolhido tal escola, o que é uma forma de incentivo adotada 

pelo Estado, pois a maioria dos professores ao realizarem os concursos preferia não 

optar por trabalhar em uma área considerada arriscada e dificultosa, é a chamada 

gratificação de difícil provimento. A partir das descrições anteriores, vê-se o perfil da 

escola e de seus alunos e a importância que um projeto como o recém-criado tem 

para estes discentes. O bairro a qual se está localizado a escola corresponde ao 

segundo mais populoso do município de Macaé, segundo dados da prefeitura.  

Para que melhor se compreenda a dinâmica da instituição, deve-se antes 

entender a cidade propriamente dita. O município de Macaé, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este vê sua economia estritamente 

ligada ao mercado do petróleo. Localizada no chamado norte fluminense, Macaé 

possui uma população estimada de 244.139 habitantes e percentual de incidência 

da pobreza de 14,65. A taxa de analfabetismo na cidade é de cerca de 4,3% para a 

população de 15 anos e mais e a taxa de escolarização líquida do ensino médio (15 

a 17 anos) é de 40,9%. Pelas riquezas advindas do petróleo, os abismos 

socialmente estabelecidos são nítidos, e ao caminhar pela cidade vê-se com clareza 

os resultados: zonas muito prósperas contrastando com zonas muito pobres, grande 

número de indivíduos em situação de rua, aumento do número de mulheres na 

prostituição (sejam elas nas ruas ou acompanhantes de luxo) tendo em vista o 

grande número de uma população masculina dotada de certa carência na cidade 
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vindo a trabalho, entre outros fatores. Desta forma, é possível associar o padrão de 

vida ideal às profissões correlacionadas ao petróleo. Sobre profissões e construção 

das mesmas, Macaé conta com quatro universidades públicas: UFRJ- Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, UFF - Universidade Federal Fluminense, IFF- Instituto 

Federal Fluminense e FeMASS- Faculdade professor Miguel Ângelo da Silva Santos 

e dois projetos de Pré-vestibular Social . Os cursos da área de exatas são oferecidos 

de forma predominante tendo em vista os arranjos da cidade. Além disso, é 

importante salientar que comumente são ofertados cursos no âmbito público 

municipal para empregos considerados de baixo ou nenhum status, como manicure, 

cabeleireiro, padeiro, entre outros. 

Segundo dados da prefeitura municipal de Macaé, a cidade possui 43 

bairros, além da região serrana. Conforme dados da mesma fonte, a cidade conta 

com 104 unidades de ensino público, divididos entre básico e médio. Segundo 

informações da Pesquisa Domiciliar do Programa Macaé Cidadão 2001-2003, pôde-

se perceber que fazendo uma distribuição por etnia, 47,5% da população macaense 

se considera preta ou parda. Contudo, seguindo o mesmo padrão de dados por 

etnia, é notório que no município tratado, ainda que haja grande número de 

população afrodescendente, estes não ocupam muitas cadeiras nas instituições de 

ensino, principalmente conforme os níveis de escolaridade aumentam. 

 

Tabela 1: População total e sua respectiva distribuição percentual, por etnia 

 

Região Total Branca Afrodescendente  Amarela e indígena 

Brasil 208.812.939 45,10% 54,00% 0,90% 

Macaé 130.335 52,00% 47,50% 0,40% 

     
Fonte: IBGE 2017 e Programa Macaé Cidadão 2001-2003 

 

Gráfico 2: Percentual de pessoas que frequentam escola em Macaé, segundo etnia. 
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Fonte: Pesquisa Domiciliar do Programa Macaé Cidadão 2001-2003 

Assim sendo, nota-se que a população afrodescendente é a que menos 

ingressa no ensino superior em Macaé via ENEM e/ou SISU , especialmente o 

público, o que faz com que os que estão alocados nos pré-vestibulares sociais, 

encararem essa tarefa como um desafio a mais. Os dados traduzem o estigma. 

Para melhor compreender a realidade da instituição de ensino foco da 

pesquisa e do bairro a qual a mesma está inserida, foram listados abaixo os 

principais episódios de violência ocorridos e divulgados por um veículo de notícias 

online nestes locais: 

 

 

 

Tabela 2: Acontecimentos da escola noticiados 
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Fonte: Da autora (2018). 

 

Tabela 3: Acontecimentos do bairro noticiados 
 

 

Fonte: Da autora (2018). 

 

Sobre o aluno da instituição que fora preso, uma entrevistada narra que: “[...] 

ele disse que foi preso porque ele tava com uma pessoa do lado. Porque essa 

pessoa era envolvida. Ele não tinha passagem. Ele tava com as pessoas que 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS NO CEJAB NOTICIADOS NO 
PERÍODO DE CAMPO  

 

• Escassez de merenda na escola;  
01/03/18 

•Aluno espancado dentro da instituição; 16/08/18 

•Oito jovens presos por tráfico de drogas 
próximo à escola, sendo um aluno do CEJAB; 

31/08/18  

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS NO BAIRRO 
NOTICIADOS NO MÊS DE OUTUBRO 

•Homem morto ao lado do terminal de ônibus 
do bairro durante o dia; 

08/10/18 

•Jovem de 19 anos morto a tiros; 10/10/18 

•Homem espancado e morto na principal rua 
do bairro 

18/10/18 

•Homem morto a tiros às 16:30 na principal rua 
do bairro. O tiroteio se iniciou na esquina da 

escola. 
19/10/18 

•Homem executado na praça do bairro às 
13:45; 

20/10/18 

• Nove jovens presos por tráfico na praça 
principal, sendo três meninas e seis meninos; 

29/10/18 
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tinham. Ele é menor. Mas ele ainda foi manchado o nome dele né... ele foi dado 

como se tivesse uma passagem. Mas ele é bem inteligente. E agora ele nem pode 

faltar aula porque tão observando ele”. 

Ainda segundo relatos, a presença do tráfico de drogas dentro da escola é 

algo latente: “E aqui na escola também... é muito... tipo assim... Se for pra colocar 

numa coisa assim... é uma boca de fumo na escola, praticamente. Porque os 

meninos vivem indo pra quadra fumar, entendeu? Todo mundo fica muito louco na 

escola, e tipo, usa droga mesmo. [...] E tipo, tem gente da nossa sala também que 

faz isso e acha a coisa mais normal do mundo. Tipo, não precisa gente! É tipo só pra 

ganhar status...”. 

É notório que as violências são realidades com as quais os discentes 

convivem dentro e fora da escola. Sejam estas violências simbólicas ou diretas, de 

fato geram consequências nas vivências dos alunos e propagam o medo, e até 

mesmo o medo de morrer, tendo em vista que “basta tá do lado”. 

 

2.1. O PROJETO ENEM: DA INSCRIÇÃO ÁS PROVAS 

O Projeto ENEM do CEJAB não muito se difere dos pré-vestibulares 

convencionais em termos de objetivos. A única diferença (que parece pequena, mas 

é muito relevante) é o pouco tempo, investimento e menor estrutura. Mas, ainda 

assim, este projeto visa melhor preparar os alunos ou ao menos habituá-los com o 

Exame Nacional do Ensino Médio, ensinado para além do conteúdo, mas para servir 

também como uma espécie de “processo civilizatório” (ELIAS, 1897) instruindo-os 

com todas as regras básicas de realização das provas. Este fora idealizado e 

executado única e exclusivamente pelos professores da instituição. A inauguração 

do projeto se deu com uma palestra no auditório sobre as formas de correção e 

reconhecimento dos chamados “chutes” na prova do ENEM. Esta palestra foi 

ministrada pelo professor de Física da instituição. Como pode ser percebido pelas 

imagens, o auditório ainda que pequeno e precário, estava lotado, o que positivou e 

estimulou o desencadeamento dessa nova proposta dos professores. As inscrições 

foram realizadas no mesmo dia, após o término da palestra. 
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Imagem 1: Palestra Inaugural - Os alunos lotam o auditório para entender um pouco mais sobre o 

ENEM. 

 

Fonte: Comissão organizadora do Projeto ENEM CEJAB (2018). 

 

Este projeto inicialmente contava com 63 alunos inscritos que cursam o 

terceiro ano do Ensino Médio. Contudo, no dia do primeiro simulado do ENEM 

(15/06/2018), um total de 75 alunos realizou a prova. 

 

Imagem 2: Primeiro simulado  -  Nesta imagem vê-se duas turmas de terceiro ano realizando a 

primeira prova de simulação do ENEM. 
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Fonte: Comissão organizadora do Projeto ENEM CEJAB (2018). 

 

Sobre o momento de realização das provas, o discurso comum entre os 

professores e aplicadores do exame foi a surpresa com a concentração dos 

discentes e postura perante a prova. Contudo, um episódio isolado porém muito 

atraente firmou a existência desta categoria “envolvido com” nesta instituição: ao 

receberem as orientações de que deviam estar somente com caneta de tubo 

transparente sobre a mesa, um aluno levanta a voz com tom de seriedade (e 

também um pouco provocativo) e pergunta: “E onde eu coloco minha maconha?”. 

Talvez esse comentário considerado tão “transgressor” tenha sido feito justamente 

por status, ou pra chamar a atenção, mas o fato é que é nítido que esta realidade 

coexiste com estes discentes e será observada. Ao se associar à imagem de usuário 

de drogas ilícitas o que o estudante quis revelar? Status? Acesso aos traficantes? 

Contestação juvenil? 

A postura dos aplicadores mediante esta situação foi a de não depositar 

tanto crédito na fala do aluno e em tom de brincadeira reafirmar que era “somente 

caneta na mesa”.  
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2.2.  DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO 

Durante o momento de correção das provas, o ânimo por parte dos 

professores era inegável. Todos demonstravam orgulho pelo interesse e 

maturidade dos discentes para com a prova. Contudo, ao iniciar as correções, o 

discurso teve que obrigatoriamente ser modificado para que ainda fossem 

encontrados estímulos para permanecer corrigindo: o número de erros no teste, 

de uma maneira geral, era assustadoramente alto, e diferente de outrora, a frase 

que permeava a sala dos professores era a seguinte “pelo menos ninguém 

zerou”. A prova fora composta por 40 questões extraídas de exames anteriores, e 

o modelo seguia exatamente o proposto pelo ENEM, dividido por áreas, 

entretanto por questões que tangem a falta de professores, não havia proposta 

de redação. Nas imagens abaixo, pode-se observar os resultados através do 

número de acertos, considerando que as questões aqui correspondem ao mesmo 

valor um:  

Imagem 3: Listas de alunos e seus respectivos acertos - As identidades dos discentes foram 

preservadas para evitar possíveis constrangimentos 
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Fonte: Comissão organizadora do Projeto ENEM CEJAB (2018). 

 

Além dos poucos acertos, houve aqueles que foram considerados 

eliminados por não cumprirem as regras pré-determinadas como, por exemplo, ao 

preencherem o cartão resposta de forma errônea. Isso denota ainda mais a distância 

desses alunos com exames como esse (atrevo-me até a dizer que com o processo 

civilizatório também) e apresenta ainda mais a importância desse projeto. 

Durante o andamento do projeto, algumas parcerias foram firmadas de modo 

voluntário, como por exemplo, foram convidados professores de outro pré-vestibular 

social reconhecido na cidade para uma espécie de “aulão”. Os alunos também 

tiveram acesso a uma prova elaborada exclusivamente por professores de um 

cursinho altamente reconhecido da rede privada de ensino do município. 

 

2.3.  DA ILUSTRAÇÃO DO PERFIL DAS JUVENTUDES DO CEJAB  

Uma das metodologias utilizadas no decorrer da pesquisa foi a aplicação de 

um questionário para os alunos que estavam inseridos no chamado Projeto ENEM 

da instituição escolar analisada. Tal questionário fora respondido por 63 discentes e 
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era composto por 21 questões que buscavam compreender o perfil socioeconômico 

e questões mais específicas sobre o bairro assim como sobre violências. 

O primeiro fator que demorei a me convencer ser merecedor de destaque é 

a banalização das respostas. Houveram indivíduos que afirmaram ser da cor/raça 

azul, disseram preferir um “futebolzinho mesmo” onde fora perguntada sobre o curso 

superior o qual almejava, e quando perguntados sobre como classificariam seu 

bairro, fora dito o seguinte: meu bairro dá aulas.  Talvez ele considere dar aulas algo 

positivo. Será que quer ser professor? Não se sabe... Tirando isso, ainda tiveram os 

que simplesmente ignoraram muitas questões, o que me fez parar pra pensar sobre 

o que aquele questionário poderia representar e significar ou não para esses alunos 

em relação ao sistema de ensino, ou sobre o quão desconfortável pode ser 

responder determinadas questões como a escolaridade dos pais, por exemplo, ou 

ainda sobre como sobra imaturidade no Ensino Médio. Para além disso, perguntei-

me o que esses indivíduos estariam fazendo, de fato, em um pré-vestibular. Há a 

possibilidade de se estar ali por amizades, ou de serem tão descrentes do sucesso 

escolar que se comportam dessa maneira. Não cheguei à conclusão alguma até o 

momento, além de que não posso desconsiderar essas respostas como dados 

valiosos. 

Apresentarei agora alguns outros aspectos que cabem análises. A priori, 

foram apresentadas questões que diziam respeito a não linearidade escolar comum 

e a possível conformidade com subempregos por uma crença ou certeza do 

distanciamento das carreiras de prestígio de sua realidade social. A partir desta 

pesquisa, pôde-se observar que 41% dos pais desses alunos tiveram acesso ao 

Ensino Médio e 23% somente ao Ensino Fundamental, entre outras categorias que 

podem ser lidas no gráfico abaixo. É importante se questionar em o quão 

interessante é ou não para as famílias que compõem esses 6% sem instrução 

alguma, que seu filho passe mais tempo estudando. Pode-se dizer que a 

conformidade com ocupações subalternas parte desta necessidade do auxílio e 

retorno financeiro imediato para suprir as despesas de casa e desta forma, não se 

pode ver a educação como prioridade. 
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Gráfico 3: Classificação do nível de escolaridade dos pais 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

 

Debruçar-me-ei nesta parte sobre os estigmas e como eles são desenhados 

e desvelados. Nesta altura da pesquisa já é claro para o leitor que os chamados 

envolvidos coexistem com a realidade do tráfico. Contudo, a relação deles para com 

o bairro se dá de forma positiva. Observe os gráficos abaixo: 
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6% 
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Ensino Técnico

Nenhum
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Gráfico 4: Sobre a presença do tráfico 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

Gráfico 5: Classificação do bairro 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

7% 

93% 

Há Presença do Tráfico de Drogas em seu Bairro? 

Não

Sim

56% 

4% 
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Como você classifica o seu bairro? 

Bom

Classe média

Comunidade

Perigoso

Regular

Ótimo

Subúrbio desenvolvido
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Apesar de 93% acreditarem que convivem com o tráfico diariamente, 56% 

dos entrevistados afirmam que o seu bairro é bom, e apenas 10% o vê como 

comunidade. Isso transparece a relação de pertencimento do indivíduo para com 

aquele lugar e as simbologias que ele carrega consigo. Apesar de 14% afirmarem 

que o Parque Aeroporto pode ser considerado perigoso, há uma cultura própria do 

lugar que faz parte do habitus do sujeito e faz com que 8% acreditem que o bairro 

seja inclusive, ótimo. 

Em contrapartida, fora perguntado também sobre a visão exterior do seu 

bairro. O que os chamados “de fora” teriam a dizer sobre. Pôde-se notar então que 

34% das pessoas consideram o local perigoso, e 14% o considera favela. É 

perceptível, desta forma, que a noção de bom e ruim, ou até mesmo de perigo, é 

extremamente relativa. 

Gráfico 6: Classificação externa 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

Fora perguntado se os alunos já sofreram algum tipo de preconceito e 44% 

deles já foram vítimas do racismo e 13% de classe. Uma perspectiva interessante de 

ser apresentada que se tornou perceptível nas conversas informais com os alunos, é 

que muitos deles não compreendem de fato o que é racismo, e por isso consideram 

30% 

14% 34% 

4% 

2% 4% 

4% 

2% 
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Para você, como as outras pessoas classificam seu 
bairro?  
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que não o sofreram. O que fica claro é que se todos eles soubessem de fato como o 

racismo se dá, essa porcentagem seria ainda mais assustadora.  

Gráfico 7: Dos preconceitos 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

Gráfico 8: Dos tipos de preconceitos 

 

Fonte: Da autora (2018). 
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Um reflexo nítido do preconceito de cor e classe é perceptível através das 

duras policiais. Ao serem questionados sobre isso, 30% dos alunos alegaram que já 

foram abordados pela polícia, e 31% diz que os motivos alegados no ato fora o 

seguinte: Nenhum. 

Gráfico 9: Das duras policiais 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 
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Gráfico 10: Dos motivos das abordagens 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

Esses últimos gráficos deixam muito claro que há um perfil com muita 

especificidade de indivíduos que são alvos diretos e indiretos de sanções da 

sociedade. Um dos trechos de uma das entrevistas confirma o estereótipo na ação 

policial: “Eles já chegaram parando… Só porque eu tava com blusa de frio no calor, 

só por causa disso. Mas eu não mexo com essas coisa errada não.” Em massa, os 

alunos do CEJAB são vistos como negros e pobres que de fato são, mas também 

como possíveis “marginais”.   

 

2.4.  DES-ENVOLVIDOS QUE FALAM 

Como supracitado, foi-se utilizado de entrevistas como forma metodológica. 

Foram entrevistados cinco alunos da instituição, sendo duas meninas e três 

meninos, que possuem características específicas que podem os categorizar como 

envolvidos propriamente ditos, e talvez em des-envolvimento. As entrevistas foram 

realizadas em sua maioria dentro da escola, com exceção de uma, que fora 

realizada em uma praça pública bem próxima à instituição, e nos áudios dessa 

entrevista pode-se ouvir ao fundo a voz de meninos gritando sobre a venda de 

maconha em plena luz do dia. Vale ressaltar que esses meninos no quesito idade 
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muito se aproximam da infância. Para apresentar os des-envolvidos que falam, optei 

por utilizar de quatro imagens que traduzem bem a relação dos entrevistados para 

com o mundo: as percepções da ação policial, a perspectiva de futuro via pré-

vestibular social, o papel dos pais com relação à possível entrada na universidade, e 

por último, o presente dos entrevistados.  

A priori é importante sinalizar que as perspectivas dos envolvidos e das 

envolvidas muito se diferem. A mulher em desenvolvimento exterioriza maior 

motivação do que os homens. Isso pode estar atrelado a uma concepção patriarcal 

onde os homens são estimulados a trabalhar mais cedo para assumir determinada 

responsabilidade familiar, e desta forma, muitas vezes não dão continuidade aos 

estudos formais.  

É lugar comum dizer que estes sujeitos são rotulados, estigmatizados e 

julgados via olhares da sociedade e via agentes de segurança. É fato que existe 

uma relação desses alunos com a polícia, mas a percepção particular de cada um 

sobre a mesma varia. Alguns acontecimentos no que diz respeito à ação policial 

merecem destaque aqui. Começarei pela perspectiva masculina, onde Pedro12 já 

tendo sido alvo das duras policiais, acredita que as mesmas são necessárias. Vale 

ressaltar que Pedro é negro, pobre, morador de periferia e cristão.  

“Eu gosto da polícia. Tipo, eu gosto de blitz. Eu gosto de… a dura eu 

gosto também. Não da maneira como que fazem muita das vezes, mas eu 

sou a favor dela, porque é o policial fazendo o trabalho dele. Mas por conta 

do nosso sistema horrível que é, ele faz errado, mas era pra fazer. Mas eu 

tomei uma quando eu tava indo pra casa de uma amiga minha, eu e meu 

amigo negro, de capuz, indo pra casa dela. A gente ia fazer uma noite de 

oração lá. Aí a gente subiu, não sei se você já viu, ali na linha azul tem um 

trevo, aí a gente veio andando, na moral, conversando, de capuz, tava frio 

pra caramba aí a polícia passou. A gente falou „ih alá a polícia passando‟... 

MANO, ele fez… nem eu fazia um contorno tão rápido. Ele fez um contorno 

rápido e quando a gente tava chegando no portão da casa da amiga a 

polícia subiu com um fuzilzão „encosta, encosta, encosta‟. Aí eu encostei. „O 

que que cê tem na mochila?‟ „Tem nada não senhor‟. Aí quando ele abriu a 

                                                           
12

 Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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mochila, viu a bíblia. Aí ele „ahh, abaixa a mão, tá liberado‟. Pode ser pelo 

fato da gente ser negro andando de capuz à noite, sei lá, era tardão também 

da noite.” 

Pode-se notar que Pedro reconhece a questão racial e até mesmo de 

classe como propulsora das abordagens. Contudo, ele defende que seja 

necessário, mas parece muito se assegurar num certo tipo de pensamento 

neopentecostal que atravessa sua visão de vida, com a perspectiva de que estão 

sempre sobre uma espécie de “proteção divina”, e possível “livramento” e que nada 

acontece sem a permissão do seu Deus. Como ele mesmo alegou quando 

perguntado se já havia tomado duras: 

“Sim. Foi mais de uma vez, mas foi muito engraçado, pelo fato d‟eu 

ser cristão, eu não tenho medo de nada.” 

Sobre os livramentos, podemos encontrar suas bases teológicas que os 

legitimam no trecho da bíblia, localizado no livro de Salmos, capítulo 91, versículos 

de 1-7: 

“1) A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga 

na sombra protetora do Todo-Poderoso; 2) pode dizer a ele: „Ó SENHOR 

Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus; eu confio 

em ti‟; 3) Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais; 4) 

Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A 

fidelidade de Deus o protegerá como um escudo; 5) Você não terá medo 

dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia; 6) Não terá medo da 

peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia; 

7) Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado, e dez mil, ao seu 

redor, você não sofrerá nada.” 

Dessa forma, a bíblia funciona aqui como uma espécie de “passaporte” nas 

checagens por oficiais de fronteiras. Um dispositivo benéfico nas abordagens 

policiais. Ainda que exista a presença das cercas estrategicamente colocadas na 

cidade pela segurança pública, como no bairro de Pedro, o objeto que simboliza a 

fé cristã permite que indivíduos como ele rompam esse cercamento por ora.  
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Contudo, pode-se evidenciar a concepção feminina de Beatriz aqui, como 

distinta da supracitada. Beatriz é mulher negra e pobre. Reconhece as violências 

diretas ou simbólicas no que diz respeito à classe, mas tem dificuldades ou 

incertezas quanto à raça. Ainda que implicitamente, seu discurso tem um cunho 

neoliberal que faz com que ela acredite que a sua cor não a inferioriza, pois basta 

apenas a vontade própria e dedicação para conseguir o que se almeja, e ela 

verbalizar que já sofreu racismo ou que é a favor das cotas, por exemplo, pode 

evidenciar o estigma e a colocar como vítima diante dos demais membros da 

sociedade. Mas essa não é a questão central desta primeira parte. Podemos 

observar no relato de Beatriz como a mesma vê a ação policial, quando ela 

descreve um dado episódio: 

“[...] na pizzaria que eu trabalho no Riviera, esses dias atrás, teve 

dois jovens andando de moto, só que eles tavam sem capacete, aí o carro 

da polícia parou eles só que tipo assim, não parou de uma forma tipo „ah 

para aí, encosta‟. Eles praticamente deram a volta numa contramão, 

pararam na frente da moto, aí os meninos desceram, eles saíram jogando a 

moto no chão, jogando os meninos no chão, e eu fiquei tipo. Todo mundo da 

pizzaria parou e ficou olhando aquilo. E ainda teve gente que virou e falou 

assim „tá certo, tá certo‟ Aí eu perguntei e se fosse você? Você nem sabe se 

é ladrão cara, e mesmo se fosse, ninguém tem o direito de chegar fazendo 

isso. Porque que não faz uma abordagem certa? Tem que chegar batendo? 

Jogando a moto do garoto no chão só porque ele tá sem capacete? 

Entendeu? E como a gente tava longe, ele poderia ter colocado droga no 

menino. Eles eram negros, os dois. E tipo, levar. Aí ah, viu que todo mundo 

tava olhando, aí um policial levou a moto do menino e botou os meninos 

dentro do carro. Poderia chegar mais na frente e soltar, só pra mostrar que 

tipo, ele que manda ali. E só porque é no Riviera, que tipo, nem é tão... 

assim. Que logo na frente tem o visconde que é meio que uma comunidade 

também né. Ai mas é horrível, eu fiquei „gente como assim?‟” 

O ato da polícia foi tal qual um teatro, onde os agentes de segurança eram 

as estrelas do show. Estes, no ápice de seu brilho, salvavam a sociedade dos 

desordeiros, e o faziam com o maior gosto pois sabia-se desde o princípio que por 
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trás das cortinas havia um público os observando. A demonstração de poder desta 

polícia evidenciada no ocorrido narrado pela entrevistada gera apreciação por uns e 

desaprovação por outros. Ela se enquadra na segunda opção, e o que pode ser uma 

espécie de sensibilização para com aqueles sujeitos que descritivamente muito se 

assemelham a ela, ainda que a entrevistada não se reconheça como em uma 

condição de vítima e apresenta a todo momento um afastamento desta, como forma 

de tentativa de silenciar ou amenizar este estigma que lhe fora socialmente imposto.  

Ainda no que diz respeito às ações policiais, esbarrei no campo com um 

sujeito que está presente nos dois lados da minha pesquisa: primeiro como jovem 

estigmatizado como envolvido, e segundo pela filiação. Sandro é filho de agente de 

segurança do município. Ele relata que já foi alvo de muitas abordagens policiais por 

atitude suspeita, e que inclusive já apanhou mais de uma vez. Quando perguntado 

sobre como ele deveria se portar caso não quisesse ser parado pela polícia, foi 

afirmado o seguinte: 

“Não tem como. É quase impossível não tomar dura. (risos). 

Preto, boné, brinco... Agora que eu não tô de brinco, nem cordão, nem 

nada. Mas quando eu tô, é quase impossível não tomar dura.” 

Ainda assim, Sandro afirma não ter medo da polícia. Diz que se trata de uma 

profissão como qualquer outra. Todavia, acha preferível que não o conheçam pela 

relação sanguínea. Um fato curioso narrado pelo entrevistado foi que, quando o 

mesmo acionou o recurso trazido por Roberto DaMatta do “você sabe com quem tá 

falando?” (DAMATTA,1997) este foi ineficaz. Segundo Sandro: 

“Hum... Eu já tomei uma dura, aqui em Macaé. Eu tava de 

carro. Eu e meu amigo. Nós tinha voltado... eu não lembro da onde nós 

tinha voltado. Aí o cara parou nós, encostou, „pum‟, nós tava de carro... 

encostou e perguntou „esse carro é seu?‟ tipo com... a pergunta 

como... Tipo „você não tem condições de ter um carro‟. Tava eu e meu 

amigo. O carro era dele. Perguntou pra mim e pra ele. Mas perguntou 

mais diretamente pra ele. Ele também é preto. É assim como eu, 

parecido. Aí perguntou tipo perguntando „você não tem condições de 

ter esse carro‟ sabe? „esse carro é seu?‟. Aí ele falou que sim. Aí foi, 
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revistou ele, revistou eu, aí perguntou meu nome. Aí eu falei Sandro 

Junior. Aí ele foi e falou: você é filho de Sandrão? Aí eu falei „sô‟. Falei 

sô. Aí ele „não, Sandrão não tem filho desse tamanho não‟. Tipo 

querendo fazer alguma coisa com nós por causa do carro, tipo que o 

carro... porra... só branco tem condições de ter um carro desse. O que 

é o maior preconceito que existe”. 

Vê-se que o estigma de envolvido nesse sujeito é tão notável que nem o 

sangue é capaz de resolver.  

Conforme proposto, seguirei para o segundo quadro. As percepções de 

futuro via pré-vestibular social são heterogêneas. É importante enfatizar também 

que, através das entrevistas foi perceptível que alunos que frequentam aulas de 

cursos preparatórios para além do projeto ENEM do CEJAB conseguem notar com 

mais clareza o seu lugar na sociedade e como será mais dificultosa sua trajetória até 

a universidade. 

“O meu pré-vestibular é social, então os meus professores são 

universitários e eles... literalmente estão incentivando ali pro ENEM, ao 

pé da letra mesmo. É o coletivo VEM. Eles incentivam de várias 

formas. E na escola já não... Acho que essa é a diferença né.” 

É possível que esse aspecto não seja enfatizado no projeto da escola por 

este ter um caráter novo. Para além disso, no que diz respeito às escolhas de 

carreiras, essas parecem muito claras para os jovens: três querem ser psicólogos, 

um engenheiro e um professor de educação física. O que eles têm em comum é o 

desejo em ser o primeiro da família a ingressar no ensino superior e através disso 

melhorar a qualidade de vida de sua família, o que pode ser traduzido como uma 

retribuição ao investimento feito por parte dos pais, ainda que raso. Ser o “primeiro 

da família” a ingressar em uma universidade pode refletir também aspectos 

neoliberais do que se intitula “A nova razão do mundo” (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Esta razão é baseada na concorrência, e a competição é uma das principais 

características do homem neoliberal, sendo eles classificados como “sujeito 

empresa” onde o indivíduo é o próprio empreendedor de si.  
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Não obstante, a universidade pública e federal não chega a ser uma 

possibilidade para todos: 

“Eu não queria fazer federal, porque a federal é integral e eu não 

tenho dinheiro pra ficar me mantendo como outros filhos de rico né, então eu 

tenho que trabalhar, mas se eu passar eu vou fazer, vou ter que rebolar um 

cadinho né, juntar umas merrequinhas, vender uns brigadeiros igual muita 

gente faz pra conseguir comprar alguma coisa pra comer.” 

É fato que o projeto ENEM desperta reações distintas nos alunos. 

Entretanto, apesar das críticas, seu papel é veementemente reconhecido pelos 

discentes, e é considerado um artifício importante e motivador, como pode ser 

notado na fala da entrevistada: 

“Então, pra mim é muito importante porque eu não faço pré-

vestibular porque eu não tenho tempo, então tendo isso na escola, meio que 

veio como um estudo extra pra mim, já que eu não tenho tempo pra fazer um 

pré-vestibular, então tá ajudando bastante, até porque a gente pode estudar 

em cima dessa prova do projeto ENEM, porque eu não consegui estudar 

praticamente o ano todo, entendeu? [...] e o projeto ENEM tá ajudando 

muito, muito mesmo.” 

Atrelado a isto, pode-se seguir para a terceira imagem proposta que diz 

respeito à perspectiva dos pais com relação à universidade. Irei contrapor duas 

falas: A de Gabriela e Pedro respectivamente. 

“Tem até uma certa pressão. Tipo „Ah você precisa passar, 

você precisa ser alguém‟. Tem aquela mentalidade né, de que assim, 

eu só vou me dar bem se eu realmente fizer a faculdade de psicologia. 

Antes eles nem queriam que eu fizesse psicologia, queriam que eu 

fizesse direito, engenharia, só que eu consegui botar na cabeça deles 

que não... psicologia é bom também e é o que eu gosto. E o meu pai 

não quer que eu trabalhe. Quando eu faço uma entrevista de emprego 

ele fala assim „ih, se você passar vai largar os estudos...‟ Aí tem a 

pressão pr‟eu passar.” 
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É perceptível que para o pai de Gabriela, “ser alguém” é ser justamente o 

oposto do que ele vivenciou e ainda vivencia. Atualmente está na estatística do 

desemprego, e só pôde estudar até a quinta série do Ensino Fundamental, não 

tendo uma carreira consolidada, mas vivendo de “bicos”. Por consequência, ele 

deposita na filha uma esperança de futuro diferente e muito mais positivado. 

A realidade familiar de Pedro no que diz respeito ao apoio dos pais muito se 

difere da supracitada, como ele conta: 

“[...] meu pai foi criado em roça, e apanhava muito, saiu de 

casa muito cedo. Aí quando ele casou com minha mãe, o sonho dele 

era ter filho. Dois meninos. [...] E ele queria criar a gente como o pai 

dele criou. Só que minha mãe já era de uma família melhorzinha lá da 

minha cidade e ela falou „não, os meus filhos vão estudar, vão crescer 

na vida e não vão ser igual a você, tratados pelo seu pai‟. E se eu e 

meu irmão não virarmos ninguém na vida, tipo, a filosofia da minha 

mãe vai ser toda jogada no lixo, porque meu pai ele já fala isso já, 

porque meu pai é mecânico, muito bom mecânico, ele fala „ Se vocês 

tivessem aprendido minha profissão eu não tava aqui sofrendo, mas 

sua mãe inventou que vocês tinham que estudar, eu dei tudo pra 

vocês…‟” 

Nota-se que apesar de terem realidades sociais muito semelhantes, o peso 

do trabalho se dá de maneira diferente, e isso pode ser traduzido inclusive – 

novamente – pela perspectiva do gênero, onde homens são estimulados cada vez 

mais cedo ao trabalho, além do fato de que a Universidade ainda é vista como um 

determinado “luxo” ao qual muitos não podem se dar, pois requer tempo, e nessas 

realidades mais ainda, tempo e dinheiro são sinônimos. Ainda que existam essa 

diferença no quesito apoio familiar, essas juventudes se mostram determinadas a 

alcançarem seus objetivos. 

Há aqui também a presença do que é categorizado como “medo de sobrar e 

medo de morrer” (Novaes, 2006), que legitimam e dão ainda mais sentido à 

caminhada para a linearidade escolar. É importante enfatizar também que a 
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perspectiva do “nem-nem” é carregada de um teor negativo primordialmente por 

parte dos pais, o que explica suas posições narradas acima: ou trabalha, ou estuda.   

Para findar esta parte, discorrerei sobre o presente dos discentes. Suas 

relações de vida para além da escola se dão também em projetos sociais como o 

“Jovem Aprendiz”, em subempregos, e até mesmo no tráfico. Propositalmente não 

alinharei os nomes, mas o fato é que o tráfico é considerado por um deles como um 

trabalho: 

“Sim. Pra muitas pessoas que não tem condições, é sim. [...] 

Tem pessoas que fala „ahhh é porque não estudou‟, mas não é isso 

não, é falta de oportunidade mesmo, porque entre uma pessoa branca 

e uma pessoa preta, você numa entrevista de emprego, até isso vale, 

porque a pessoa vai olhar, „pô, é branco‟... o perfil. Uma pessoa negra 

é muito mais difícil entrar pra um trabalho do que uma pessoa branca.” 

Aqueles que conseguiram driblar a falta de oportunidades ainda que sejam 

estigmatizados e atuam como jovens de projeto (NOVAES, 2006), enfrentam rotinas 

de dupla e tripla jornada para que com seus salários complete a renda familiar. 

Pode-se notar que a vontade de mudança da realidade social a qual se está inserido 

é muito grande, vide que os discentes apesar das rotinas exaustivas, ainda separam 

um tempo para se dedicar ao pré-vestibular. Este é só mais um exemplo do mito do 

discurso meritocrático. Estes envolvidos em desenvolvimento falam, agem, se 

portam no mundo e reafirmam e reivindicam sua existência a todo momento.  
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3. CONCLUINDO: DO JULGAMENTO DA CATEGORIA “ENVOLVIDO COM” 

Falar da categoria envolvido, como já é sabido, é falar da condenação de 

uma relação, que é justamente o ponto a qual se difere da sujeição criminal proposta 

por Misse (1999), onde a condenação se dá no indivíduo. Mas essa qualidade de 

possível desviante é atribuída por processos de interação muito seletivos e 

discriminatórios. Focaremos aqui em como funcionam os processos de 

criminalização desta categoria, sejam eles por vias formais de repressão através do 

sistema penal, ou via sociedade civil sem intermédio do estado. Notaremos então a 

eficácia jurídica normativa em contraponto da eficácia social. 

A reação aos conflitos, desde os tempos mais remotos da história, já 

acontecia, fosse por vingança em local público, seja com os sistemas de punição 

mais primitivos que variavam conforme a economia, o que não difere tanto dos 

tempos atuais, onde as camadas mais pobres são as mais controladas, com maior 

rigor. A própria história da criminologia está atrelada ao desenvolvimento do 

capitalismo, onde o disciplinamento dos pobres pode ser descrito como algo 

legitimado pela demasia de civilidade, e o desvio poderia ser visto sociologicamente, 

aqui, como uma recusa ao papel social atribuído na divisão do trabalho. 

Sobre esses processos históricos de punição, vale lembrar que a Igreja 

Católica teve papel fundamental, tendo em vista que os crimes eram definidos com 

base nas normas da fé, como por exemplo, a heresia, a posse de livros proibidos e 

dessa maneira inclusive legitimado o uso da tortura. Os tipos de pena variavam da 

excomungação, banimento, ou confisco de bens, mas o fato é que todos os 

processos de correção são aplicados com base no medo. 

As penas, até os dias atuais, são definidas quando medidos o prejuízo 

causado por aquele crime à sociedade. O objetivo destas, portanto, é sempre de 

impedir que um sujeito cause mais danos e que outros se espelhem neste.  

Os envolvidos, portanto, são vistos como sujeitos que corrompem a ordem 

social e prejudicam todo o corpo da sociedade, necessitando desta forma, de 

medidas para além de corretivas, estas tem caráter punitivo. As medidas legais, 

como já fora visto em outros momentos, preveem o encarceramento com tempos 
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variáveis. Já as punições sociais se dão de várias formas e com grande frequência, 

colocando esses indivíduos à margem. 

3.1.  A RUA ENSINA A SOBREVIVER À UNIVERSIDADE: OS ACIONISTAS DE 

SI EM DESENVOLVIMENTO, FRUTOS DO NADA 

 

O presente tópico não é considerado o principal foco da pesquisa, mas é 

aqui explorado como uma possível consequência do desenvolvimento do envolvido 

e de que maneira utilizar-se-á dos aprendizados do chamado “nada” para driblar as 

dificuldades ainda encontradas para o des-envolvimento. Será apresentado apenas 

com um caráter introdutório para aprofundamento em futuras pesquisas. 

Abordar o termo acionista é automaticamente fazer uma ligação com 

questões econômicas, ou seja, é falar de sujeitos que possuem ações em 

determinada sociedade comercial. Neste caso, refiro-me a um específico comércio 

ilícito: o tráfico de drogas. 

Nas favelas do estado do Rio de Janeiro, é muito comum existirem os 

“vapores”. Estes repassam drogas em quantidades menores para certos clientes. É 

a famosa venda no varejo. Os vapores têm características comuns, pois em sua 

maioria são jovens, majoritariamente menores de idade, negros, desapontados com 

a dificuldade de chegar ao mercado de trabalho através das vias de educação 

formal, e consequentemente encantados com o tráfico pelo retorno financeiro rápido, 

ou aqueles que somente querem sustentar seu vício e trocam o trabalho por droga. 

Estes lucram valores muito inferiores se comparado com o que os grandes 

produtores das drogas recebem. E em sua maioria, nem sabem de onde provém o 

material. Essa tríade de pretos, pobres e favelados, são o que Zaccone categoriza 

como “Acionistas do nada”. 

Na atual realidade das universidades brasileiras, com um cenário de redução 

de bolsas e investimentos, podem-se encontrar casos de indivíduos que muito se 

assemelham à categoria proposta por Orlando Zaccone, contudo, estes já 

conseguiram driblar a dificultosa caminhada via educação formal no ensino médio 

chegando ao ensino superior. O que os aproxima da categoria supracitada, decorre 

das dificuldades de sustento, permanência e custeio do ensino universitário, ainda 
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que público. Há de se arcar com livros, apostilas, cópias, por vezes moradia e 

alimentação, como no caso de grande parte dos estudantes do polo da UFF de 

Campos dos Goytacazes que são de outros municípios e estados.  Estes, provindos 

do nada, em sua maioria negros, por vezes se tornam acionistas, mas acionistas 

des-envolvidos ou em desenvolvimento firmando suas redes.13  

Falar em redes é falar de uma relação entre usuário e comercializador, ou 

traficante. Diferentemente da estruturação do tráfico do morro, os que comercializam 

no asfalto (PEREIRA, 2003) não precisam de uma autorização do “dono do morro”, 

não há um controle armado. Há a possibilidade de uma fluidez de relações e redes 

montadas. Estas redes podem facilmente ser feitas e desfeitas.  Esta é uma 

característica do que o sociólogo Zygmunt Bauman denominou de “modernidade 

líquida”. A rede se dá da seguinte maneira: primeiro, deve-se confiar, posteriormente 

fiar, e então tecer. 

 Assim sendo, alguns estudantes veem a estruturação de redes e 

comercialização de drogas ilícitas como alternativa á escassez de bolsas e como 

tentativa de manter a manipulação da identidade, que ao ingressarem no ensino 

superior, de certa forma já iniciaram. Nas checagens de passaporte aqui travestidas 

de duras policiais, apresentar a carteirinha de estudante universitário é também uma 

forma de desassociar sua identidade ao envolvimento pelo status atribuído a ela. 

Sua eficácia, contudo, não se dá em todos os casos. 

Para estes sujeitos, como para os acionistas do nada, além de um 

julgamento moral, existe o julgamento legal, que estabelece de 5 a 15 anos de 

reclusão segundo o Artigo 33. É caracterizado como crime hediondo e inafiançável. 

Contudo, a necessidade de sobrevivência e permanência no Ensino Superior 

transcende os medos das sanções. Este tipo de tráfico não se associa à violência da 

mesma maneira do que os de morro, pois, primeiramente, é operado não por uma 

quadrilha, e sim por indivíduos. É uma espécie de tráfico mais “embranquecido” ou 

“higienizado” no sentido do julgamento. E ao falar de julgamentos, é importante 

salientar que o crime é primordialmente definido no campo das moralidades, uma 

ação tida como problemática depende exclusivamente de um julgamento pautado na 

ideia do que é normal e aceitável e o que foge disso.  

                                                           
13

 É importante salientar que existe a consolidação de redes tanto no morro, quanto no asfalto ou neste caso, 
na Universidade. O que os diferencia é a caracterização de envolvido acionista do nada ou acionista des-
envolvido. 
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Juventudes que ainda possuem características que denotam ser frutos do 

nada quebram o estigma de suscetível ao crime ingressando no ensino superior, 

mas estes, podem utilizar dos aprendizados sem tutela e com fronteiras morais 

como modo de sobrevivência à nova realidade.  A necessidade faz o homem. A rua 

também ensina.  

 

3.2 CONCLUSÕES ENVOLVIDAS 

 

O modo capitalista de administração de vidas promove a mudança da 

subjetividade do indivíduo. A sociedade agora, trata-se de uma espécie de 

competição em todas as esferas e para além disso, de uma sociedade de riscos. 

Segundo uma análise Freudiana, todos os indivíduos buscam a maximização do 

prazer, contudo, dadas classes tem mais castração do que outras. O estímulo ao 

gozo é uma realidade, contudo, este não é igual para todos os indivíduos em 

sociedade. Na contemporaneidade os medos são potencializados e os estigmas são 

fortemente alimentados nessa dinâmica. E, certamente, tratando-se de uma 

sociedade capitalista, há de haver os oprimidos e opressores. Aqueles que detêm 

muitos bens e outros que se enquadram na situação oposta. E é nesse emaranhado 

da dinâmica social que se encontram os “envolvidos”. Os sujeitos que, com sua 

identidade deteriorada, sua posição de classe desfavorecida, atuam como 

desordeiros sociais ainda que não o sejam. Sofrem violências diretas e simbólicas 

nas reações da sociedade para com eles. Vivem sentindo-se ameaçados por serem 

vistos como uma ameaça. Como visto neste trabalho, as punições desta categoria 

não são somente feitas pelos agentes de segurança, mas também o são pelas 

próprias mãos – ou pelos próprios olhos- da sociedade.   

Assim sendo, para as juventudes envolvidas, é importante que se tenha 

algum truque na manga para denotar que se está em situação de des-envolvimento, 

para driblar as abordagens policiais e julgamentos exteriores, e também para 

funcionar com uma espécie de distinção. Para tal, ser jovem pré-universitário, ainda 

que negro e morador de favela, é um dispositivo útil e eficaz. O status incorporado 

em projetos sociais abrange a perspectiva de mudança social e comportamental, e 

esse jovem agora deixa de ser lido como um possível “sujeito problema”. Pode-se 

dizer então, que as juventudes desenvolvidas convivem com outro patamar de 
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educação: a informal. Estas tem que se repensar a todo o momento para que sua 

existência seja legitimada e respeitada.   

É possível dizer que o projeto ENEM do Colégio Estadual Jornalista Álvaro 

Bastos, além de funcionar como um “processo civilizador”, utilizando o termo de 

Elias, no sentido de controlar as pulsões e adequar os indivíduos às normas, 

funciona também como uma perspectiva de futuro para aqueles que já não o tinham 

pelo peso exaustivo do presente. Juventudes esquecidas e que se esqueceram de si 

próprio agora enxergam como realidade também uma vivência pacífica com suas 

identidades deterioradas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Sérgio. Socialização incompleta: os jovens delinquentes expulsos 

da escola. Cadernos de Pesquisa, n. 79, 1991.  

ALESSI, G; ALAMEDA, D; GALÁN, J.  A bomba relógio da população carcerária 

no Brasil. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/05/politica/1483624203_712909.html> 

Acesso em: 29/04/2018 

ARAUJO, Maria C. Capital Social. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de 

Janeiro: Revan, 2011. 

BAUMAN, Zygmunt. Vigilância líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BECCCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Neury Carvalho 

Lima. São Paulo: Hunter books, 2012. 

BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2008.  

BOMENY, Helena, COELHO, Maria Claudia, SENTO-SÉ, João. Violência nas 

escolas públicas do Rio de Janeiro: notas exploratórias sobre a autoridade 

docente e as percepções da violência. In: João Sebastião (org), Violência na 

escola. Tendências, contextos, olhares. Golegã: Editorial Cosmos, 2010, p. 273-322.  

BOURDIEU, Pierre. Os três estados do capital cultural. In: Escritos de Educação. 

Petrópolis: Vozes, 2007.  

BURGOS, Marcelo, PAIVA, Angela. A escola e a favela. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 

2009.  

CARDOSO, Adalberto. Juventude, trabalho e desenvolvimento: elementos para 

uma agenda de investigação. Salvador: Caderno CRH, v. 26, nº 68, p. 293-314, 

2013. 



56 
 

 
 

DaMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 

dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

DARDOT, P.; LAVAL, C.. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.  

D‟ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Acionistas do nada: quem são os traficantes 

de droga. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 

DURKHEIM, Emile. “Educação e Sociologia”. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

DE OLIVEIRA, Luiz Fernandes. Exclusão étnico racial: um mapeamento das 

desigualdades étnico-raciais no município de Macaé. Análise sociológica da 

pesquisa domiciliar do programa Macaé Cidadão. Macaé, RJ: Programa Macaé 

Cidadão, 2005. 

ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2008. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: Nascimento das prisões. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das 

Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

GOFFMAN, Erving. Estigma- Notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada. 1963. 

GOHN, Maria. Retrospectiva sobre a educação popular e os movimentos 

sociais no Brasil. Movimento-Revista de Educação, Niterói, ano 4, n.7, p.10-32, 

jul./dez. 2017. 

_____________. Educação não formal e o educador social. Atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2009. 

GROPPO, Luis. Teorias pós-críticas da juventude: juvenilização, tribalismo e 

socialização ativa. Revista Latino-americana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 13 (2), pp. 567-579.INFOPEN. Levantamento nacional de informações 

penitenciárias. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Departamento Penitenciário Nacional, 2017. 



57 
 

 
 

LEFEVBRE, Henri. O Direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2004.MAGNANI, 

José. Os circuitos jovens urbanos. Tempo social, revista de sociologia da USP, v 

17, n2, 2005.  

LOMELINO, Carolina; GRANDIN, Felipe; FREIRE, Felipe; COELHO, Henrique; 

LEITÃO, Leslie. PMS mortos no Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://especiais.g1.globo.com/rio-de-janeiro/2017/pms-mortos-no-rj/> Acesso em: 

29/04/2018 

MISSE, Michel. Crime, sujeito e sujeição criminal: aspectos de uma 

contribuição analítica sobre a categoria “bandido”. Lua Nova [online]. 

2010. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452010000100003. 

NOVAES, Regina. “Os jovens de hoje: contextos, diferenças e trajetórias”. In: 

“Culturas Jovens. Novos mapas do afeto”. Almeida, Maria e Eugenio, Fernanda 

(orgs). Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

PAIS, José. Máscaras, jovens e „escolas do diabo‟. Revista Brasileira de 

Educação, v. 13, n 37, jan/abr 2008.  

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia. A experiência da Itália 

moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000 

SILVA, Scheila, NOGUEIRA, Sonia. Juventude e trabalho: o contraste entre a 

pobreza e a riqueza no mundo do petróleo. Disponível em: 

<http://www.unicap.br/jubra/wp-content/uploads/2012/10/TRABALHO-

105.pdf>Acessado em 20/11/2017.  

SILVA, Márcia. Os novos moradores de Macaé: o processo de migração em 

busca do emprego formal e o crescimento desordenado da cidade. Revista 

Interdisciplinar da Universidade Veiga de Almeida, janeiro/junho de 2016. 

SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito Mana, Rio de 

Janeiro,2005. 

SINDIPOL. Mortômetro: Centenas de policiais já foram mortos em 2017. 

Disponível em: <http://sindipol.com.br/?p=4836> Acesso em: 30/10/2018 

 



58 
 

 
 

SPOSITO, Marilia. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no 

Brasil. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.27, n.1, p. 87-103, jan/jun 2001. 

ZAGO, Nadir. Cursos pré-vestibulares populares: limites e perspectivas. 

Perspectiva, Florianópolis, v. 26, n.1, 149-174, jan/jun 2008.  

ZALUAR, Alba, Leal, Maria Cristina. Violência intra e extra muros. RBCS, vol 16, 

n 45, fevereiro/2001 

ZALUAR, Alba, Pereira, Luiz Fernando Almeida. De olhos bem abertos: Rede de 

tráfico em Copacabana.Editora FGV, 2003. 

 

WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor. 2005 [1943]  

 


