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RESUMO 
 
Com o olhar voltado para a Cidade do Rio de Janeiro, este 
artigo pretende fornecer subsídios à formulação e 
operacionalização de políticas públicas direcionadas à 
juventude das classes populares. Para tal, baseia-se em 
observações feitas ao longo da implementação do “Projeto 
Encontros”,  a cargo do SESC e Observatório de Favelas, com 
apoio do UNICEF. Com o objetivo de estimular diálogos, o 
projeto reuniu, por três meses, adolescentes de escolas 
particulares e públicas do Rio que, em circunstâncias normais, 
dificilmente estabeleceriam um diálogo que ultrapasse os 
limites da casualidade. O presente texto, sistematiza parte da 
experiência e apresenta hipóteses dela depreendida.  
 
Palavras-chave: Juventude. Desigualdade Social. Cidadania. 

 
ABSTRACT 
 
With the eyes on the city of Rio de Janeiro, this article intends 
to provide subsidies to the formulation and implementation of 
policies targeting youth of the popular classes. To this end, 
based on observations made during the implementation of the 
"Project Meetings", in charge of the SESC and Favela 
Observatory, with support from UNICEF. In order to stimulate 
dialogue, the project brought together for three months, 
adolescents from private and public schools in Rio that, under 
normal circumstances, hardly would establish a dialogue that 
goes beyond the limits of chance. This text systematizes part of 
the experience and presents hypotheses deduced from it. 
 
Keywords: Youth. Social Inequality. Citizenship. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: samosi@uol.com.br 

2
 Mestre. Universidade Federal Fluminense (UFF). 



 

 

 

2 

                  

1. INTRODUÇÃO  

 

Pais (2003, p.29) identifica a juventude, não como um grupo homogêneo, 

definido basicamente em ternos etários e fisiológicos, mas  como um “conjunto social 

diversificado”, caracterizado por múltiplas culturas juvenis que se diferenciam em função de 

pertencimentos sociais distintos, situações econômicas, relações de poder, interesses e 

oportunidades ocupacionais, entre outras variáveis. Este texto se apropria de sua visão, por 

considerá-la mais pertinente à realidade da Cidade do Rio de Janeiro, tão marcada por 

disparidades sociais e pela diversidade étnica e cultural. Seu propósito é o de identificar 

similaridades e diferenças que possa haver entre os jovens e adolescentes que, nessa 

cidade,  frequentam escolas públicas e aqueles que frequentam escolas particulares. 

Simultaneamente, tenta induzir uma primeira reflexão sobre as possibilidades de diálogo 

entre esses dois grupos.  

Baseia-se em observações feitas ao longo da implementação de um projeto3, 

operacionalizado pelo SESC-RJ e pelo Observatório de Favelas (ONG),  com apoio do 

UNICEF. O seu  objetivo era de estimular diálogos e construir encontros que pudessem 

contribuir para a superação de tensões sociais, reuniu, por três meses, adolescentes de 

duas escolas particulares e duas escolas públicas da cidade que, em circunstâncias 

normais, dificilmente teriam estabelecido um diálogo que pudesse ultrapassar os limites da 

casualidade.  

Fiel ao pensamento sistêmico neo-paradigmático4 que parte, entre outros, do 

pressuposto da (...) intersubjetividade como condição de construção do conhecimento do 

mundo (AUN e colaboradores, 2006, p. 83)., o texto incluí, ao longo de sua trajetória, 

trechos do Diário de Campo da Autora que, espera-se, possam contribuir para contextualizar 

de forma adequada as observações apresentadas.  

Reflexões sobre história da segregação territorial no Rio de Janeiro 

Já na chegada ao Rio de Janeiro a visão aérea da cidade me impacta por revelar 
suas violentas desigualdade sociais e sua inigualável beleza. Choca-se a pobreza, 
que a cidade exibe sem pudor. As ruas dos bairros da Zona Sul, o centro da cidade, 
com seus teatros, museus e espaços de cultura, (...) me fazem sentir como em 
qualquer cidade européia e constato que os bairros em que as pessoas vivem de 
forma mais digna ocupam uma área muito pequena da cidade.  Pouco além das ruas 
mais próximas do mar, nos mesmos bairros nobres, a paisagem urbana se 
transforma dando lugar às favelas. 
Impacta-me ver a Rocinha e a Gávea debruçadas sobre o mar. A Rocinha parece 
um formigueiro e me dá a sensação de falta de ar.  Esta sensação confirma-se 

                                                 
3
 Projeto Encontros, 2007. 

4
 “Outra implicação da nossa mudança de paradigma será um genuíno respeito pela verdade do 

outro. A ciência evidencia hoje que não existe realidade independente de um observador” (AUN e 
colaboradores, 2006, p. 80). 
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quando uma amiga fala que há muita tuberculose por lá, justamente porque o ar não 
se renova.  
Na Zona Sul do Rio ando com os cuidados que devem ser tomados numa cidade 
grande, mas sem tanto medo porque há policiamento e porque o mapa da violência 
da cidade mostra que a imensa maioria dos homicídios acontece na periferia e nas 
favelas e não na Zona Sul 5 (informação verbal). O Rio me impacta pela crueza de 
seus contrastes - porque num mesmo olhar eu capto os extremos da mais farta 
riqueza e da mais humilhante pobreza. (...) É a proximidade de dois mundos 
segregados que dói.  (Diário de Campo, 2007). 

 

No imaginário coletivo, a Cidade Maravilhosa mantém o glamour de sede do 

Império, que foi determinante para sua organização política e espacial. Para os mais 

favorecidos, a cidade é humana, acolhedora e fascinante. Seu charme se manifesta através 

da apresentação dos melhores espetáculos culturais deste país e da presença cotidiana de 

suas maiores fortunas.  

Esta cidade é parte do centro do país. Começo, finalmente, a realizar que sempre 
vivi na periferia. Não devo esquecer, contudo, que o Nordeste e a Amazônia também 
têm suas periferias. Quando passeio em espaços públicos como a Lagoa Rodrigo de 
Freitas, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico, e outros locais “famosos” 
conhecidos em todo o país pela televisão, quase não vejo pessoas pobres. Imagino 
até que, para estes, além da falta de dinheiro para gastar com o lazer e do 
constrangimento estético que possam sofrer em função da desvalorização de sua 
imagem, falte o estimulo e também a permissão social tácita  para freqüentar esses 
ambientes. (Diário de Campo, 2007). 

 

Atualmente, a cidade vive um cenário marcado pelo aumento da violência e pelo 

intensificação da fragmentação de seu tecido urbano. No Rio de Janeiro consolidou-se um 

cenário urbano em que a segregação residencial, modelada pelo perfil do mercado 

imobiliário, aumentou e evoluiu para um mosaico de territórios6 controlados e “fechados”, em 

que os moradores vivem situações diametralmente opostas. Por um lado, os moradores das 

favelas que vivem sob o terror imposto pelos traficantes, ou, mais recentemente, pelo 

constrangimento da ocupação policial ou militar inerente à implantação das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP). Por outro, os segmentos mais abastados que se enclausuram 

em condomínios fechados e shopping-centers fisicamente protegidos, isolando-se cada vez 

mais do convívio social com os pobres da cidade. Resulta, desta situação, um espaço 

altamente discriminatório, que favorece a violência urbana e torna cada vez mais 

                                                 
5
 Notícia fornecida pela Coordenadora da área de Direitos Humanos da ONG Observatório de 

Favelas, Sra.Raquel Villardino, por ocasião do Seminário “Plataformas Urbanas”, promovido pelo 
UNICEF, na cidade do Rio de Janeiro, em outubro de 2007.  
6
 Para Santos (2002) o território por si só não é um conceito, mas (...) se torna um conceito utilizável 

para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do momento em que o 
pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. A noção de território é construída a 
partir da relação entre o território e as pessoas que dele usufruem. Na atualidade esta indivisibilidade 
se mostra com uma particularidade extremamente fértil quando observamos a intensa dinâmica das 
populações nos territórios. 
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vulneráveis os moradores de espaços populares, especialmente os que moram em favelas 

(LANNES, 2007). 

 

2. DESENVOLVIMENTO: O PROJETO ENCONTROS 

 

O Projeto Encontros – realizado entre setembro e dezembro de 2007 - mobilizou 

cerca de 60 adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos. Cada grupo participou de oito 

oficinas (corpo, vídeo e filosofia) com duração de quatro horas/cada. O primeiro grupo era 

formado por 30 adolescentes de duas escolas do bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 

Sendo 15 da Escola Municipal André Vidal de Negreiros e os outros 15 de uma escola 

particular - o tradicional Colégio Cunha Mello. A maioria dos alunos da escola pública reside 

nos conjuntos habitacionais populares do bairro e os da escola privada residem nas áreas 

nobres de Santa Cruz e na Barra da Tijuca.  

No segundo grupo, 15 adolescentes eram alunos do CIEP Ayrton Senna, na 

Rocinha e os demais da Escola Parque, na Gávea. Todos os jovens do CIEP Ayrton Senna 

residem na Favela da Rocinha. Os jovens da Escola Parque residem no próprio bairro da 

Gávea e nos adjacentes, como Lagoa e São Conrado. Nos dois grupos o recorte de classe 

social se evidencia a partir dos locais de moradia dos participantes. Além das fortes 

desigualdades sociais características de cada grupo, é importante destacar também a 

enorme disparidade de classe que separa um grupo do outro. Ser rico em Santa Cruz, é 

muito diferente de ser rico na Zona Sul. 

A proposta do projeto era de oferecer aos adolescentes que vivem em 

realidades sociais diferentes, estudantes de escolas públicas e particulares, dos bairros de 

Santa Cruz, Rocinha e a Gávea, uma experiência coletiva lhes possibilitasse a incorporação 

de uma nova maneira de se posicionar frente às diferenças e, conseqüentemente, frente à 

vida de um modo geral. Para se entender melhor a proposta, vale destacar alguns trechos 

transcritos do documento original. Como descrição do contexto em que o projeto será 

desenvolvido, aparece:  

A cidade organiza sua dinâmica para grupos sociais que vivem em mundos 
apartados, destituída do sentido de ser o lugar do encontro, do confronto de idéias, 
das diferenças e das oportunidades em que a visão do outro se desfaz e se 
reconstrói sobre novas bases. O resultado é que muitos jovens das comunidades 
populares limitam suas possibilidades de acesso a determinados espaços da cidade, 
pela estigmatização e constrangimento; quanto por preconceitos que distanciam 
cada vez mais crianças e adolescentes que, muitas vezes, mesmo estando próximos 
fisicamente, sentem-se pertencendo a “cidades” e “mundos” distintos. Este contexto 
é desfavorável para o desenvolvimento de crianças e adolescentes das diversas 
classes sociais. Segmento este que vivencia precocemente o medo, além de crescer 
e amadurecer sem ter a oportunidade de uma experiência plena de democracia e 
respeito aos direitos humanos. (UNICEF, 2007). 
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A autora deste texto trabalhou para o projeto na condição de Coordenadora de 

Produção das oficinas realizadas com os jovens. A idéia de organizar espaços em que os 

adolescentes de classes sociais diferentes pudessem se encontrar era para ela muito nova 

e instigante.  

Apropriei-me da idéia de forma cautelosa porque era a tentativa de encontro entre 
dois universos completamente distintos. Meu receio inicial era de que a criação 
deste espaço de interação seria “artificial”, (...) Era um desafio, era o novo, muito 
além de toda a minha experiência profissional e das referências bibliográficas que 
havia acessado. (Diário de Campo, 2007).  

 

A reunião preliminar, realizada como pré-teste do projeto, foi muito reveladora. O 

Observatório de Favelas havia convidado alguns adolescentes moradores do Complexo da 

Maré. O Adolescentro7, convidara adolescentes da Rocinha. O Centro de Promoção da 

Saúde (CEDAPS) havia mobilizado adolescentes do Complexo do Alemão e de Magé. 

Técnicos do UNICEF haviam convidado dois vestibulandos da Zona Sul, estudantes de uma 

escola privada e tradicional. Na reunião, os jovens das escolas públicas falaram da 

frustração com o ensino deficiente e da falta de professores, da violência na comunidade, de 

discriminação social, da falta de emprego e da luta para conseguir dinheiro. Os jovens da 

Zona Sul, ao final da reunião, responderam com um discurso sobre a meritocracia, 

afirmando que a ascensão e ganhos sociais dependem do mérito individual de cada um. 

Demonstraram domínio de uma linguagem erudita, reportando-se a conceitos e autores 

clássicos. Suas falas ilustraram, antecipadamente, o tamanho do hiato social que o projeto 

pretendia superar. 

Dentro de mim, reverberava a frase de Adalberto Barreto, PhD em Antropologia e 
Psiquiatra, (...) para quem “toda convicção é uma prisão”. Preocupava-me que o 
encontro proposto fosse algo artificial e me preocupava também a exposição dos 
jovens pobres frente aos ricos. (...) Já trabalhei com jovens populares nas cidades 
de Recife, em Pernambuco, e de Belém no Pará e esta seria uma oportunidade de 
conhecer e trabalhar com o adolescente do Rio de Janeiro. (...) Seria para mim uma 
oportunidade de perceber como se dão as relações entre estes adolescentes (...)Eu 
não conhecia o adolescente pobre do Rio e era completamente ignorante sobre o 
adolescente rico. O projeto Encontros foi esta oportunidade de interagir em um 
mesmo espaço com o adolescente da favela e o adolescente rico do Rio de Janeiro. 
O projeto me proporcionou o acesso e conhecimento sobre um mundo que eu não 
conhecia. Mas a dúvida persistia: como se dão estas interações entre estes jovens, 
nessa s sociedade tão marcada pela desigualdade dada pela classe social e pela 
raça? Não dá para excluir a dimensão da estrutura econômica que determina as 
relações sociais de poder. Como se comportariam os jovens pobres? Que legado 
eles teriam? (Diário de Campo, 2007).  

 

 

                                                 
7
  Centro Social da Prefeitura do Rio de Janeiro direcionado para a assistência aos adolescentes, 

instalado no Bairro de São Conrado, defronte a Rocinha. 
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2.1. Os adolescentes do Projeto Encontros 

 

Para o grupo de adolescentes de Santa Cruz, internamente, a disparidade 

social que o caracteriza é grande, mas não tão grande quanto entre os jovens do segundo 

grupo, da Rocinha/Gávea. As escolas de Santa Cruz, André Vidal de Negreiros e Cunha 

Mello, apesar de serem a dos pobres e a dos ricos, se localizam uma frente à outra, na 

principal avenida do bairro. Involuntariamente, meio a contra gosto, mas com certa 

curiosidade, os adolescentes das duas escolas se viam diariamente e quando se 

encontravam na rua, muitas vezes xingavam-se.  

Os preconceitos destes jovens vieram à tona de forma muito clara já na primeira 

oficina, quando protagonizaram uma cena em que podiam xingar livremente os alunos da 

outra escola. Neste momento os jovens da escola particular superaram, nos insultos, os 

adolescentes da pública. Os meninos da escola particular diziam: lá vem ele com sua 

camisa de gari (alusão ao uniforme municipal que tem uma gola cor de laranja); elas 

compram roupas na loja de R$1,99 e dizem que é da Anabela Bela (grife local); eles 

enchem o ônibus, com sua carteira de passagem gratuita. Os da escola pública, mais 

comedidos nos xingamentos, retrucavam: estudam na escola que pagou, passou; lá vem as 

„patricinhas‟ e os „mauricinhos‟ babacas. O auge da troca de insultos coube a escola 

particular: cuidado com as bolsas e carteiras, lá vem os meninos da escola pública! 

Neste grupo, percebo que a distinção de raça é tênue. Os adolescentes da escola 
particular (...) se identificaram como brancos e morenos. Já entre os alunos da 
escola pública, jovens que poderiam se classificar como “morenos”, se descreviam 
como negros. A maioria dos adolescentes da escola municipal é evangélica. (Diário 
de Campo, 2007).   

 

A brincadeira, a espontaneidade, a censura e conseqüentemente a coragem de 

se recusar a fazer o exercício proposto pelos oficineiros foi mais presente entre os alunos de 

Santa Cruz,  que no grupo da Zona Sul. Esta facilidade da recusa deve-se, especulamos, a 

três fatores distintos: i) ao fato de estarem – os meninos e meninas de Santa Cruz – em uma 

faixa etária mais jovem (têm entre 14 e 15 anos de idade) que seus homólogos da Zona Sul; 

ii) ao fato de ser, o grupo de Santa Cruz, mais equilibrado na representação de gênero que 

o grupo Rocinha/Gávea; iii) ao fato de, muito provavelmente, tratar-se de um grupo que, em 

sua maioria, ainda não vivenciou a iniciação sexual8.  

                                                 
8
 Os dados da pesquisa nacional sobre iniciação sexual dos jovens mostram que no estado do Rio de 

Janeiro, na faixa etária 10 a 14 anos, os meninos (57%) se iniciam mais cedo que as meninas 
(27,6%).  A iniciação das meninas acontece em sua maioria (71,6%) entre 15 e 19 anos 
(ABRAMOVAY e CASTRO, 2004).   



 

 

 

7 

                  

Em relação ao brincar nota-se a variável de gênero, os meninos foram muito 

mais expansivos, inclusive propondo brincadeiras com seus corpos. No primeiro dia, 

enquanto no centro do palco ferviam os insultos entre as escolas, um pequeno grupo de 

meninos, na periferia do circulo, acertava uma partida de futebol entre as duas escolas. 

Outra hipótese possível é de que os jovens de classe média alta de Santa Cruz podem 

proceder de famílias que só recentemente ascenderam socialmente, ou seja, não pertencem 

a famílias tradicionais9.  

Em relação ao encontro proposto pelo projeto, penso que a experiência em 

Santa Cruz foi imprescindível para a mudança dos olhares lançados sobre os outros e para 

a aproximação com os diferentes. Ao final das oito oficinas, os jovens da escola pública que 

tinham dificuldades em algumas disciplinas estavam tendo aulas de reforço com os da 

escola privada. À primeira vista houve maior facilidade de interação entre os meninos que 

entre as meninas. As representações sociais sobre o mundo masculino facilitaram a 

interação. Os adolescentes propunham brincadeiras que utilizavam o corpo, os jogos de 

futebol e ficar “zoando” das meninas. Os exercícios em que as meninas mais participavam 

estavam relacionados às questões mais subjetivas, como o amor, por exemplo.  

Acredito que as meninas se apropriaram desta mudança, de outra forma.  Minha 
hipótese sobre a qualidade da interação entre as meninas das escolas distintas 
passa pela variável do  tempo necessário (cronus) para estabelecer uma relação 
mínima de confiança. Ou seja, “posso não fazer da menina da outra escola minha 
grande amiga, porque pra isso preciso de mais tempo e intimidade para partilhar 
meus segredos”. Coisas mais subjetivas. (Diário de Campo, 2007).  

 

Para os meninos o legal é jogar futebol, brincar de briga, de gargalhar e zoar. 

Competir para ver quem urina mais longe ou tem o pênis maior – situações bem concretas. 

No exercício sobre o Mapa da Vida ficou claro que os meninos referenciam a sua vida a 

partir de fatos ligados ao futebol, ao seu time preferido e até houve quem se desenhasse 

sua história de vida como um grande campo para jogos. Neste grupo aconteceram dois 

namoros entre adolescentes, os parceiros eram das diferentes escolas.  

Necessário notar o que fala Passos (2007, p. 40) referindo-se a constituição das 

subjetividades adolescentes, através das transformações corporais, na identidade, na 

expressão da sexualidade e na inserção em novos grupos sociais. Para a autora estas 

transformações juvenis, na atualidade, estão subordinadas a certo desmapeamento das 

idades da vida. Isto não quer dizer (...) que as funções biopsíquicas sejam retardadas ou 

aceleradas no mesmo ritmo dos fluxos socioculturais: há um tempo próprio de 

amadurecimento, guardadas as singularidades de cada processo.  

                                                 
9
 Em conversa privada com um dos facilitadores, um destes jovens deixou transparecer que muito 

provavelmente seu pai e tio organizavam grupo de milicianos na área. 
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O grupo de Adolescentes da Zona Sul, no primeiro dia de oficina chamou a 

atenção o desconhecimento concreto dos dois subgrupos, jovens do CIEP e da Escola 

Parque sobre a realidade de cada um. A Rocinha, conhecida a partir da mídia e através das 

manchetes policiais, causava incomodo aos jovens da Escola Parque.  O medo que faz o 

pai de classe média alta acelerar o carro quando passa em frente à favela. Os jovens da 

escola privada falaram que eram conhecidos como alunos da escola dos ripongas chiques. 

Sentiram-se incomodados quando o facilitador provocou-os reportando-se as manchetes em 

que um adolescente de sua escola foi pego utilizando drogas. Os jovens da Rocinha 

completaram que os outros eram conhecidos como as pats e os mauricinhos e que também 

se incomodam com o preconceito, de serem vistos como marginais, por morar na favela.  

Velho (2007, p. 23) refere-se à rotina dos moradores das favelas, entre o fogo cruzado dos 

bandidos e da polícia, em que a imagem do pobre humilde vem sendo substituída nos 

setores médios e elitizados, pela do bandido cruel e sanguinário. O grupo como um todo tem 

um conhecimento do outro a partir do que ouviu falar.  

Diferentemente da localização geográfica de Santa Cruz, estas duas escolas são 

distantes uma da outra e, embora os bairros Rocinha e Gávea sejam contíguos, se percebe 

que são cidades e mundos que não se encontram.  

Quando cada subgrupo olhou para o outro, foi como se fosse pela primeira vez. 

Havia tensão no ar. A tensão só dissipou quando todos perceberam que cada jovem ali 

presente tinha um corpo, emoção e sentimento.  Este grupo é formado por jovens mais 

velhos que os de Santa Cruz, têm em média 17 anos, estudantes das últimas séries do 

ensino fundamental e médio. Com o tempo, a desigualdade social foi se revelando nos 

detalhes.   

Nas oficinas iniciais, todos estes jovens apresentavam um discurso racional e 

politicamente correto. Havia um cuidado em não magoar o outro, mas faltava emoção. Nos 

exercícios propostos em que o foco eram as situações cotidianas, evidenciava-se a 

desenvoltura dos jovens da escola pública. Percebia certa timidez nos jovens da Escola 

Parque, talvez por receio de constranger ou parecer arrogante para os outros pelos bens 

que possuía ou por situações das quais usufruem. No início, os jovens do CIEP, 

representados equitativamente por sexo, se fizeram mais presentes no grupo que os jovens 

da Escola Parque. Os jovens da escola privada eram minoria e entre eles havia apenas um 

rapaz.  No decorrer das oficinas, a situação inverteu-se e os alunos da escola privada 

acabaram o trabalho como maioria. Do CIEP restou uma minoria com uma participação 

fragmentada pelo rodízio entre os participantes.  

A partir do exercício focado em identificar no outro, partes do corpo feias e 

bonitas que resultou na discussão sobre des-culpabilização por pertencer à classe alta e por 
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ter dinheiro, estes jovens tornaram-se mais protagonistas, passando a se expressar sem 

culpa.  

Minha percepção é de que houve um ganho significativo para os jovens da Escola 
Parque. Numa próxima reedição do projeto, caberia priorizar os exercícios que 
focaram na identificação de coisas e situações inerentes aos dois grupos sociais, 
como o corpo, o feio e o belo, destino e acaso, as aventuras na escola, as 
intempéries climáticas, o ser homem e ser mulher, as necessidades, enfim, temas 
transversais. (Diário de Campo, 2007). 

 

Outro exercício bastante significativo para o grupo foi o “Mapa da Vida”. Sua 

realização causou em mim um efeito bombástico e reportou a minha primeira indagação: 

qual o legado do projeto para os jovens das classes populares? Este exercício mobilizou 

emocionalmente os jovens que entraram em contato com momentos importantes de suas 

vidas, de alegria e tristeza que, em seguida apresentaram aos demais colegas. Evidenciou-

se grande riqueza de detalhes dos mapas dos jovens da escola privada, diferentemente da 

maioria dos mapas de vida dos meninos da escola pública. Vale destacar a apresentação 

dos mapas de um trio formado por duas meninas ricas e um menino pobre. 

Nos mapas das meninas sobressaiu a boa relação com os pais, a educação 
participativa, os namorados, os passeios às propriedades dos amigos, as férias e 
intercâmbios internacionais, as amigas confidentes, as oportunidades de fazer o que 
se gosta. Os mapas expressavam o convívio de aceitação e liberdade de expressão. 
Lembrei das histórias com princesas.  Para elas, os desafios para concretização dos 
seus sonhos não necessariamente foram dados pela questão econômica. Um 
mundo com oportunidades e escolhas que tive e terei, portanto posso sonhar. (Diário 
de Campo, 2007).  

 

O menino de aproximadamente 16 anos, um mestiço, migrante do Maranhão, 

morador da Rocinha, falou da teimosia de ter conseguido sobreviver às tentativas de aborto 

feitas por sua mãe. Do abandono já no nascimento. Dos maus tratos físicos e psicológicos 

sofridos na infância.  De ter presenciado o padrasto bater na mãe. De já ter sido um 

trabalhador infantil aos cinco anos de idade. Da mãe trabalhadora doméstica que veio para 

o Rio sem ter se despedido dos amigos, em São Luís. Os poucos momentos de alegria que 

apareceram no mapa, falavam da coragem da mãe em se separar do padrasto; de hoje 

morar no Rio de Janeiro e de estar atuando como estagiário no Adolescentro, quando antes 

trabalhava como auxiliar de pedreiro. Quando terminou sua apresentação, o nosso pequeno 

grupo estava quieto, em silêncio e um tanto constrangido.  

Outro episódio muito significativo mostrava como a solidariedade pode ser 

percebida e vivida de diferentes formas, a partir do lugar de classe social. Um jovem da 

Rocinha, muito tímido, conta que um seu amigo se acidentou e não conseguiu atendimento 

médico. Ao amigo disseram, porém, que se pagasse seria rapidamente atendido. O jovem 

da Rocinha deu ao amigo todo o seu dinheiro (duzentos reais) para que ele fosse medicado. 

Reagindo quase que instantaneamente à história que o menino mal acabara de contar, uma 
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jovem da escola privada interveio com veemência, qualificando o ocorrido de absurdo e 

argumentando que o menino deveria ter reivindicado pelo direito ao atendimento deveria 

lutar pela qualidade da política pública de saúde em lugar de entrar na cultura do jeitinho.   

São realidades e experiências distintas destes jovens. O menino calou, parecia com 
receio de parecer “bobo”. Faltou aprofundar os dois sentidos colocados por ele: o 
significado para alguém que “ralou” para conseguir o dinheiro e da urgência para 
atender o amigo ferido. Por outro lado, a fala da menina sobre o direito a saúde, 
apesar de legitima, vinha de alguém que, me parece, nunca vivenciou situações 
limites em que o seu direito não foi respeitado. O sentido e o reconhecimento de 
cidadania para um e outro estava colocado a partir da visão com que a sociedade e 
o poder público tratam ricos e pobres. Certamente o valor do dinheiro era maior para 
o menino, mas a facilidade do seu ganho era maior para a menina. Imagino que, 
consciente de seu direito, aquela menina seria atendida num serviço público, apesar 
de ter plano privado. Me parece é que ela  não atinou para a necessidade de refletir 
sobre as múltiplas possibilidades da solidariedade – a da doação e da reivindicação 
ao direito. (Diário de Campo, 2007).  

 

Num outro momento, uma das meninas da Rocinha, filha de uma empregada 

doméstica, diz que está procurando uma vaga num curso pré-vestibular. Inicialmente, não 

teve coragem de falar no grupo desta sua necessidade, mas foi estimulada por uma das 

facilitadoras. Imediatamente, a mesma jovem do episódio anterior diz lá na escola tem pré-

vestibular para a comunidade, eu posso telefonar e conseguir uma vaga pra você!  

Fico pensando que o Projeto Encontros, foi proposto com o objetivo de facilitar 
diálogos horizontais entre diferentes, traz consigo o risco de subordinar o discurso e 
os valores dos jovens da escola pública ao bem articulado discurso e aos valores 
dos jovens das escolas privadas. Haveria que se pensar nisso e se preparar para 
enfrentar adequadamente este risco.  Da mesma forma, há que se refletir sobre o 
real significado de atitudes solidárias dos alunos das escolas particulares para com 
os alunos das escolas públicas. Ao oferecer-se para apoiar a aluna da escola 
pública na busca de uma bolsa de estudos, a aluna da escola particular está, sim, 
assumindo uma bem-vinda postura de solidariedade social, mas não se pode 
considerar que, desta forma, esteja se aproximando como igual de sua colega de 
grupo. Quando o tipo de relação que se estabelece é predominantemente 
caracterizado por uma postura de solidariedade entre desiguais, não é mais possível 
falar de autêntica interação entre diferentes. A postura solidária pode ser 
componente importante do Encontro, mas,  por si só  não pode ser confundida como 
o tipo de encontro desejado pelo projeto.  Acredito que foram situações deste tipo 
que levaram os jovens da Rocinha a restringir sua participação ativa e 
gradativamente a reduzir também sua presença.   O que uma jovem pobre tem a 
dizer a jovens que passam férias na Disney, quando não tem dinheiro para conhecer 
o Cristo Redentor, ponto turístico de sua cidade? Como explicar que o sonho de sua 
familia é sair da Rocinha para morar em Rio das Pedras porque lá tem a “segurança” 
da milícia? Como dizer que sua mãe poderia ser empregada da casa da  menina da 
outra escola? Que a mãe foi babá de crianças, enquanto ela ainda pequena ficava 
sozinha em casa? (Diário de Campo, 2007). 
 

 

3. CONCLUSÕES 

 

A pergunta que se coloca diz respeito à possibilidade do estabelecimento de 

trocas entre adolescentes de classes sociais distintas, que sejam baseadas numa sintonia 
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horizontal entre sujeitos de direitos e não numa relação filantrópica, ou até mesmo de um 

grupo socialmente estabelecido para com um público de beneficiários das políticas de 

assistência social.  Na experiência do Projeto Encontros, os pobres fizeram ver que 

“suportam” as dificuldades e preconceitos, e se percebem como “guerreiros”, reconhecendo 

que existem milhares de jovens numa situação inferior à deles. A critica feita a eles por 

quem? é de que estariam amortizando o sofrimento. O esforço realizado por eles não é 

socialmente reconhecido. Quando, individualmente, conseguem completar seu curso médio 

e aspirar à universidade; quando trabalham informalmente e conseguem não se envolver 

com o ganho fácil do tráfico e da prostituição, dizem Sou privilegiado sim, dentro da minha 

comunidade. Não sou qualquer tipo de favelado. O lugar proporcionado pela estrutura de 

classe social tem importância para a construção de cada indivíduo. Os esforços 

empreendidos pelo grupo de jovens da Rocinha para serem reconhecidos socialmente não 

se comparam aos esforços feitos pelos jovens da escola privada. Os jovens do CIEP não se 

dão conta desta sua força. 

A dinâmica dos grupos e as histórias individuais reproduzem as contradições de 

uma cidade desigual.  Ser adolescente entre outros adolescentes pode ser fator suficiente 

para a superação destas desigualdades? O que os adolescentes de extratos sociais 

diferentes têm em comum – pelo fato de serem adolescentes – é suficiente para promover 

encontros entre iguais tão diferentes? 

 Os jovens da escola privada precisaram apenas de um pequeno estímulo para 

se expressarem livremente. Entre os jovens da favela predominou ao longo de todo o 

percurso a constatação de que existem favelados e favelados. A visão sublinha que o 

favelado trabalhador é diferente daquele que se envolve com a marginalidade. É notório o 

esforço que fazem estes jovens para serem reconhecidos como cidadãos. O grupo, como se 

sabe, pode ter importância vital para que o adolescente diminua a angústia de suas 

vulnerabilidades e descubra uma maneira confortável de se colocar no mundo. Dinâmicas 

sobre temas transversais e universais como o amor, o ser homem ou mulher, o feio e o 

bonito, a morte, entre tantos outros, podem facilitar o encontro e ajudar na superação de 

diferenças. O grupo seria um espaço livre de experiências novas, onde cada um pode criar o 

seu próprio papel e seus scripts, subvertendo as normas sociais, elegendo e destituindo 

suas lideranças, além de possibilitar a troca de afetos, a construção e dês-construção de 

laços entre seus pares (PASSOS, 2007, p. 47).   

Por outro lado, se, como construção social que é, até mesmo o conceito de 

infância só criou raízes no mundo ocidental a partir de século XIX (até então as crianças 

eram vistas e tratadas como adultos pequenos), o que dizer do conceito de adolescência, 

que é ainda mais recente? Trata-se, como queremos crer, de um conceito universal útil em 
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todas as situações e pertinente a todos os grupos sociais e culturais?  Como lidar com 

evidências eloqüentes como: i) o prolongamento da permanência na casa dos pais, que 

posterga a vida adulta independente e constitui hoje uma tendência entre os jovens das 

classes mais favorecidas, e ii) o ingresso mais e mais prematuro das crianças e 

adolescentes das classes populares no mundo do trabalho informal e /ou na 

clandestinidade. Estaria a adolescência entre os ricos se prolongando e a adolescência 

entre os pobres desaparecendo?  

Jurandir Freire (2004) lembra que as crianças só passaram a ocupar um espaço 

importante na sociedade ocidental e a ser consideradas como interlocutores válidos, quando 

foram descobertas como um público consumidor que pode movimentar fortunas. Não estaria 

a mesma coisa acontecendo com os adolescentes e, neste caso, não seriam os 

adolescentes de alto poder aquisitivo os verdadeiros adolescentes, enquanto os demais, 

consumidores menores, seriam menos adolescentes que os primeiros? Perguntas, que 

valem a pena aprofundar. 
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