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É no nível das massas, as únicas que podem realizar uma nova sociedade, 

que é preciso examinar o nascimento de novas motivações e de novas 

atitudes capazes de levar à realização do projeto revolucionário.  
                              Cornelius Castoriadis 

 

 

Os grupos que têm em comum a experiência da exploração e da exclusão 

ainda não se expressam de modo universal.Sua consciência, fracionada e 

desigual, abriga visões de mundo diferentes e, às vezes, conflitantes. Mas 

contém elementos sinceros e criativos, apesar de rudimentares e ambíguos, 

que podem servir de base à construção de outro projeto. Só eles têm 

condições de visualizar uma sociedade em que liberdades civis e direitos 

sociais sejam indissociáveis, como expressões do direito fundamental a vida 

digna.  
                                                                             Cesar Benjamin e outros 

 

 

Estamos convencidos de que a mudança histórica em perspectiva provirá de 

um movimento de baixo para cima, tendo como atores principais os países 

subdesenvolvimentos e não os ricos; os deserdados e os pobres e não os 

opulentos e outras classes obesas; o indivíduo liberado partícipe das novas 

massas e não o homem acorrentado; o pensamento livre e não o discurso 

único. 

                                  Milton Santos 

 

 

A construção da cidadania no Brasil é um processo historicamente relacionado à 

capacidade de luta e de organização da sociedade. Diante da diversidade de problemas e 

das questões que se apresentam como desafios para a construção de uma sociedade mais 

justa, e diante da negação de direitos e oportunidades para parcelas significativas da 

população brasileira (o que acontece desde a colonização e atinge preferencialmente alguns 

grupos sociais, como os negros e índios), organizaram-se e continuam organizando-se 

vários movimentos sociais.   

 

Nesse processo histórico de busca, ainda inconclusa, de cidadania, a luta  para que as 

classes populares e os grupos sociais marginalizados tenham de fato o direito à educação 

formal não é uma novidade no Brasil.  Somente nesse século, vários movimentos sociais 

que se organizaram para lutar pelo direito à escolarização.  

 



Esse é o caso dos cursos pré-vestibulares organizados para preparar  estudantes oriundos de 

grupos sociais marginalizados para os vestibulares.   

 

Esses cursos pré-vestibulares, que aqui estamos denominando de Cursos Pré-Vestibulares 

Populares, são iniciativas educacionais de entidades diversas, de trabalhadores em 

educação e comunidades, destinadas a uma parcela da população que é colocada em 

condições de desvantagem pela situação de pobreza que lhe é imposta.  

 

Um dado importante é que na maioria desses cursos há preocupações que extrapolam a 

preparação para o vestibular.  Tratam-se de preocupações políticas e pedagógicas, que se 

explicitam nos discursos dos seus participantes, nas propostas e nas práticas dos cursos, que 

vão desde atividades desenvolvidas em sala de aula visando a construção de uma nova 

consciência em seus educandos (consciência racial, de gênero, de classe, dos problemas 

sociais, etc.), passando por seminários, reuniões e assembléias, até a negociação com 

universidades, ações judiciais e a formulação de propostas de políticas que visam facilitar a 

entrada de estudantes das classes populares no ensino superior e democratizar o acesso à 

educação e ao conhecimento. Observa-se que as práticas políticas vão além do ensino para 

o vestibular, advém dos cursos que trabalham com o tema raça/etnia. 

 

Ao nosso ver, a tentativa desses cursos pré-vestibulares populares de não ficar no mero 

preparo para os vestibulares, apesar das dificuldades da época presente, indicam a 

insistência dos setores populares da sociedade em acreditar que há razões para prosseguir 

lutando por cidadania, por igualdade racial e social, pelo respeito à diferença, pela vida e 

por uma outra sociedade.     

 

É importante explicitar que estamos denominamos de populares os grupos sociais que 

vivem em condições impostas de exploração, discriminação, racismo, exclusão e negação 

de direitos fundamentais, como terra, moradia, remuneração digna, saúde,  educação, 

respeito, reconhecimento cultural e participação política.  E queremos destacar nesse 

contexto a população negra, que entre outros problemas ainda enfrentam o que nos parece 

um fator decisivo de bloqueio a sua participação na sociedade: o racismo.   

 

O racismo é um dos problemas centrais da dinâmica social brasileira, pois impõe uma 

hierarquização social extremamente nociva desenvolvimento sócio-econômico do país e 

contraditória ao projeto de democratização1  da sociedade.  Democratização que, em nosso 

entendimento, só é possível através da participação plena de todos na vida social.   

 

Os grupos sociais racisados, ou seja, aqueles que são vítimas do racismo, vivem sob um 

certo desprezo sóciocultural, sob a negação da memória, dos símbolos e do próprio corpo.  

Esse desprezo tem sua materialidade expressa na dificuldade de acesso a direitos 

considerados universais, no mercado de trabalho, na sala de aula, nas formas de tratamento 

pelas diversas instituições sociais.   

 

É preciso dizer, ainda, que o racismo é um fenômeno social, pois “raça é um conceito que 

não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que 

denota tão-somente uma forma de classificação social, baseada numa atitude negativa 

frente a certos grupos sociais” (GUIMARÃES, 1999).  Vários trabalhos 



acadêmicos2  analisam o problema e nos permitem entender e concluir que, em vários 

momentos, a classe social, o gênero, a etnicidade, a regionalidade tornam-se metáforas do 

conceito de “raça”.   

 

Além disso, os dados de pesquisas realizadas por organizações não governamentais e 

orgãos oficiais, como CEAP, IBGE, IPEA e PNUD (HERINGER, 2000), informam o 

quanto o racismo produz desigualdades sociais entre negros e brancos no Brasil. 

 

Sendo o racismo uma categoria fundamental para entendermos a formação da sociedade 

brasileira e as profundas desigualdades sócio-econômicas instituídas no século XX e que 

são problemas ainda por solucionar, raça não pode deixar de ser um conceito fundamental 

na análise da formação das classes sociais no Brasil capitalista, pois é um conceito que 

possui uma realidade social inquestionável, que institui privilégios, desigualdades e 

exclusão. Em nosso caso específico, o conceito de raça torna-se impor-tante para o 

entendimento do que estamos chamando de classes populares. 

 

Entretanto, com todas das dificuldades que são impostas, é no seio das classes populares 

que surgem formas criativas de luta, participação e atitudes capazes de levar à construção 

de um outro projeto societário. Formas de questionamento e enfrentamento de problemas 

que nos permite visualizar o novo, como a criação de cursos pré-vestibulares.  Por isso, 

denominamos esses cursos de Cursos Pré-Vestibulares Populares.   

 

Esse tipo de luta por educação aparece ainda durante o período de ditadura militar.  

Algumas experiências se constituíram nos anos 70 e 80.  Mas é na década de 90 que o 

trabalho de preparação para o vestibular, numa perspectiva crítica,  transformadora e 

emancipatória ganhou força e se popularizou.    

 
Utilizando-se  do ensino dos conteúdos exigidos nos Vestibulares, os Cursos Pré-Vesti-bulares Populares 

conseguem mobilizar um grande número de estudantes atraídos pela possibilidade de ingresso no ensino 

superior, especialmente nas universidade públicas cujos vestibulares são verdadeiras barreiras de ingresso 

para estudantes de classes populares e pertencentes a grupos sociais discriminados.  

 

Esse atrativo traz algumas possibilidades, além do ensino para o vestibular.  Uma delas é o 

desenvolvimento de atividades de fortalecimento de auto-estima, construção de identidade 

e formação política, como retomada do que nos anos 70 era chamado de Conscientização, 

Reflexão Crítica ou Socialização de Saber (SADER,1988). Pode-se operar como fontes de 

informação, aprendizado de conhecimentos políticos, históricos e culturais.  Outra 

possibilidade é a articulação de entidades, comunidades, educadores e educandos na 

organização de um movimento social, para discutir problemas comuns, pressionar os 

poderes públicos e propor estratégias de  democratização da educação, considerando os 

elementos econômicos, políticos, culturais e raciais presentes nas relações sociais. 

 

Histórico dos cursos pré-vestibulares populares no Rio de Janeiro 

 

No Rio de Janeiro, a construção de cursos pré-vestibulares comunitários não é um fato 

novo.  Temos, por exemplo, registro de um curso pré-vestibular para negros e negras, 

organizado pelo Centro de Estudos Brasil-África, em 1976.  



 

Entretanto, estamos considerando as experiências que foram referências para a 

popularização da proposta de curso pré-vestibular popular na década de 1990 .  

 

Em 1986, a Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – ASUFRJ (atual Sindicato dos Trabalhadores em educação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ) cria o projeto Universidade para Trabalhadores e, 

dentro desse projeto, surge um curso pré-vestibular.  

 

A fim de alargar o campo de atuação do movimento, integrando-o à 

discussão dos rumos da universidade, da educação e da cultura, o projeto 

Universidade para os Trabalhadores propõe-se a contribuir para a 

formação educacional e cultural dos funcionários da URFJ e seus 

dependentes, dos trabalhadores sindicalizados e de moradores das 

comunidades populares, através de três sub-projetos: a) Curso Pré-

Vestibular; b) Curso de Alfabetização e Supletivo 1º e 2º Graus; c) Curso de 

Formação Sindical e Cultural (SINTUFRJ, 1996). 

 

Para atender os objetivos do projeto Universidade para os Trabalhadores, o Curso Pré-

Vestibular do SINTUFRJ incorporou em seus conteúdos, estudos básicos sobre política, 

economia e sociedade, na perspectiva de contribuir para o melhor e mais crítico 

entendimento da realidade social.   

 
Desde seu início, o Pré-Vestibular vem se mostrando uma experiência repleta de desafios 

pedagógicos e políticos, que se refletem na tentativa de construir, em um ano, uma prática 

pedagógica que desenvolva uma consciência crítica e, ao mesmo tempo, prepare os alunos 

para os exames vestibulares(...) No plano político, abrimos um espaço de debate e reflexão 

da prática social dos alunos-trabalhadores, que busca contribuir para a formação de uma 

consciência de classe fundamental na vida social e na futura trajetória universitária dos 

nossos alunos (...) A ação política também vem se materializando em nosso fazer 

pedagógico, através do domínio crítico dos conteúdos transmitidos e da relação professor 

aluno.  Objetivamos que o aluno ocupe o papel de sujeito(...). (SINTUFRJ, 1989) 

 
Em 1992, é criada a Associação Mangueira Vestibulares, para atender aos estudantes da Comunidade do 

Morro da Mangueira, no Município do Rio de Janeiro.  O Mangueira Vestibulares também apresenta 

preocupação com desenvolvimento de uma espécie de pedagogia da emancipação, por considerar os cursos 

tradicionais como meros treinamentos.  

 

Dado o seu caráter comunitário, a Associação Mangueira Vestibulares tem uma atuação 

política diferente do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ, que tem uma preocupação  

claramente classista.  Pode-se afirmar, de acordo com Valla (1998), que a atuação da 

Associação Mangueira Vestibulares baseia-se muito mais na idéia de “grupo social”, do 

que na idéia de “classe social”,  embora esta não tenha perdido a validade.     

 

Também em 1992, é fundado na Bahia um Curso Pré-Vestibular para preparar estudantes 

negros para os exames vestibulares. Esse curso denominou-se Coorperativa Stive Biko, em 

homenagem ao líder Sul Africano, morto pelo apartheid.  Esse curso se apresenta como 

uma forma de combate ao racismo e como afirmação de identidade.  Aparece nessa 

proposta conceito de identidade cultural, como uma dos fundamentos do curso.       



 

A Cooperativa Educacional Stive Biko surgiu por  iniciativa de estudantes e professores 

negros, como o objetivo de fortalecer a luta contra o racismo (...) É uma proposta autônoma 

e independente, não tendo vínculo orgânico ou político.  Os organizadores são das mais 

diversas origens (...) entretanto todos se identificam com o objetivo de combater o racismo 

e contribuir para a afirmação dos jovens negros (COOPERATIVA EDUCACIONAL 

STIVE BIKO, 1993). 

  

Em 1993, surge o Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes.  Este inaugura uma nova 

fase, trazendo em sua luta o debate sobre o racismo e a discriminação racial como questões 

relacionadas à pobreza, à exclusão social e à baixa quantidade de estudantes negros nas 

universidades.     

 

Além disso, o Movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes tornou 

pública a sua proposta e incentivou ex-alunos, entidades e comunidades a criarem novos 

cursos para negros e carentes.  Essa estratégia contribuiu bastante para que o PVNC se 

tornasse a experiência mais expressiva de Pré-Vestibular Popular, o que motivou a criação 

de outros cursos populares no Rio de Janeiro e até mesmo em outros Estados. Sua Carta de 

Princípios, na descrição do histórico, diz que a Cooperativa Stive Biko, o Curso Pré-

Vestibular do SINTUFRJ e a Associação Mangueira Vestibulares foram importantes 

referenciais.    

 
O pré-vestibular para negros e carentes 

 
O Movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes (PVNC), surgiu na Baixada Fluminense, 

Estado do Rio de Janeiro, por iniciativa de um grupo de educadores incomodados e descontentes com as 

dificuldades de acesso ao ensino superior, principalmente dos estudantes de grupos populares e discriminados.  

Visando ainda a articulação de setores excluídos, o  PVNC também se propõe desenvolver uma luta ampla 

pela democratização educação e contra a discriminação racial. 

 

A idéia de organização de um Curso Pré-Vestibular para Negros nasce a partir das reflexões 

sobre a educação e o negro, realizadas entre 1989 e 1992, na Pastoral do Negro de São 

Paulo.   

 

O primeiro resultado concreto desse debate foi a concessão de 200 bolsas de estudos pela 

PUC-SP. Essas bolsas foram destinadas para estudantes participantes do movimento negro.  

Também neste período (1992), surgiu na Bahia a Cooperativa Steve Biko, com objetivo de 

apoiar e articular a juventude negra da periferia de Salvador, colaborando para a entrada de 

jovens na Universidade.   

 

As 200 bolsas de estudos concedidas pela PUC-SP fizeram surgir, no Rio de Janeiro, a 

idéia de organizar um curso para estudantes negros. No final de 1992,  iniciaram-se, na 

Igreja da Matriz do Município de São João de Meriti, as discussões e articulações para a 

organização de um curso na Baixada Fluminense, para capacitar estudantes para o 

vestibular da PUC-SP e das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Foram, 

também, importantes referências outras duas as experiências populares de ensino pré-

vestibular: o Curso Pré-Vestibular da Associação dos Funcionários da UFRJ e o Mangueira 

Vestibulares.  



 

A proposta se sustentava em duas constatações: em primeiro lugar, a péssima qualidade do 

ensino médio na Baixada Fluminense, que praticamente elimina as possibilidades de acesso 

do estudante da região – que é constituída em sua maioria por uma população 

economicamente desfavorecida e negra – ao ensino superior. Em segundo lugar, o baixo 

percentual de estudantes negros nas universidades (menos de 5% dos estudantes). 

 

O grupo que iniciou a articulação para a formação do curso era composto por  professores 

de ensino médio e militantes dos grupos católicos de Agentes de Pastoral Negros (APN) e 

do Grupo de Reflexão sobre Negros e Indígenas (GRENI).  Este grupo iniciou os contatos 

com outros professores, buscou escolas que pudessem ceder uma sala para a realização das 

aulas, bem como realizaram o trabalho de divulgação e reuniões com os primeiros alunos 

interessados. A partir desses contatos o grupo foi se ampli-ando, a idéia começou a se 

materializar e em junho de 1993 iniciaram-se as aulas do curso. A esse curso foi dado o 

nome de Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes. 

 
A partir de 1994, com o sucesso e repercussão do trabalho realizado em 1993 – que obteve 34% de aprovados 

para a UERJ, UFRJ, UFF e PUC-RJ – outros grupos (entidades  populares,  entidades  do  movimento  negro,  

igrejas,  educadores e ex-alunos) organizaram novos núcleos do Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes.    

 

(...) 1994 foi um ano fundamental para o PVNC. Foi um ano de crescimento, 

de adesão de novos grupos, de novos núcleos, de muitas articulações, 

debates, conflitos e criação de novos espaços de debates e deliberações 

coletivas: A Assembléia Geral, as equipes de reflexão racial e pedagógica, o 

Jornal, as aulas de Cultura e Cidadania.  Em 1993 foi lançada a semente, 

mas 1994 foi o ano de constituição do PVNC (...) (PVNC, 1998). 

 

No final de 1994, o PVNC contava com mais de 20 núcleos.  Desde então vários núcleos 

foram criados.  Hoje, em 2000, o movimento de cursos pré-vestibulares para negros e 

carentes, possui certa de 50 núcleos organizados nos municípios da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, articulados em um “Conselho Geral” que se reúne mensalmente.  Em todo 

estado do Rio de Janeiro existem, ainda, cerca de 70 outras experiências de cursos 

populares que não fazem parte do conselho, mas que surgiram a partir da idéia de curso 

pré-vestibular para negros e carentes. 

 

Princípios e objetivos 

 
Diz a Carta de Princípios do PVNC, em seu início: 

 

Esta CARTA DE PRINCÍPIOS tem por finalidade sistematizar as várias 

decisões tomadas pelo coletivo do Pré-Vestibular para Negros e Carentes 

(PVNC), em reuniões da Assembléia Geral e do Conselho Geral.  Visa, 

principalmente, estabelecer os princípios e os objetivos a partir dos quais e 

pelos quais o PVNC está organizado (...) Por PRINCÍPIOS entendemos 

idéias, formulações, conceitos, convicções, opções políticas e regras que 

devem presidir o trabalho e as práticas do PVNC, bem como presidir as 



relações que se estabelecem entre os núcleos e com outras instituições 

sociais (PVNC, 1998). 

 

Com essa definição introdutória, inicia-se a Carta de Princípios do PVNC.  Em 1998, a 

discussão mais importante no interior do PVNC foi a construção da Carta de Princípios, 

que além de um processo de sistematização das deliberações, revisão de pontos já 

deliberados, discussão e aprovação de novas regras, definição de princípios e objetivos, é 

uma tentativa significar e construir uma identidade autônoma para o Movimento.   

 

Na Carta de Princípios, são proclamadas como princípios a democracia, enfatizando que 

esta deve ser também uma democracia racial; a ação afirmativa como política cultural de 

identidade, ação política da sociedade e não somente políticas públicas destinadas a 

determinados grupos sociais; a educação como um dos canais de inclusão social, 

pertencimento à cidadania e de alargamento de oportunidades para a população negra, 

pobre e discriminada, com o importante papel para a superação do racismo e da 

discriminação sóciocultural, sendo portanto  indispensável à construção de uma sociedade 

democrática; e, a opção política pela Universidade e Escola Públicas, gratuitas e de 

qualidade. 

 

A Carta de Princípios diz ainda que, a partir dos princípios fundamentais, são objetivos do 

PVNC: 

 

Criar condições para que os estudantes discriminados, por raça, etnia, sexo 

ou situação sócio-econômica, concorram nos Vestibulares das 

Universidades Públicas, em condições concretas de aprovação e inclusão no 

ensino superior;  

Realizar um trabalho de formação política, desenvolvendo atividades que 

contribuam para compreensão histórico-crítica da sociedade, das relações 

raciais, das contradições e conflitos da realidade social; 

Servir de espaço público de elaboração de propostas e discussão política 

sobre justiça, democracia e educação;  

Lutar contra o qualquer tipo de discriminação, na sociedade e na educação; 

e,  

Lutar pela democratização da educação, através da defesa de um modelo de 

escola pública, gratuita, popular, laica, pluriétnica e multicultural e de 

qualidade.    

 

A Carta de Princípios do PVNC é uma tentativa de estabelecer as diretrizes e metas sobre 

as quais os núcleos devem atuar e, principalmente, desenvolver suas aulas e atividades 

pedagógicas.  Entretanto,  os  núcleos  são  muito  mais  influenciados  pelas  concepções  

dos seus coordenadores e professores.  Geralmente, as preocupações da coordenação do 

núcleo passam a fazer parte do conjunto de professores e alunos, influenciando as relações, 

atividades e conteúdos.   

 

Identificamos entre algumas das principais lideranças do PVNC visões diferentes. 

Tomemos três falas sobre objetivos: 

 



A primeira coisa é contribuir para a democratização do acesso ao ensino 

superior.  Esse é o ponto principal.  Também contribuir para a construção 

de uma identidade de militante do movimento popular, construir essa cara 

de militante popular é importante.  Intervir na universidade através desses 

mesmos militantes.  Propor e participar de fóruns de debates dentro da 

universidade, discutindo questões amplas, como a relação da universidade 

com a comunidade, a universidade e a política econômica neoliberal da 

América Latina.  Contribuir para a qualidade do ensino fundamental, médio 

e superior (Antônio Dourado, Fundador do Pré-Vestibular para Negros e 

Carentes). 

 

Os objetivos do PVNC são basicamente dois.  Primeiro,  denunciar a 

péssima qualidade de ensino de 2º grau do país, sobretudo do Rio de Janeiro 

e na Periferia, mais especificamente na Baixada Fluminense.  Em segundo 

lugar, resgatar a questão racial, sobretudo em função do número muito 

pequeno de negros que existem dentro das Universidades, até porque boa 

parte não consegue concluir o 2º grau e, por conseqüência, não chega a 

Universidade, o que comprova que a Universidade é elitista e excludente, 

elimina a possibilidade dos pobres e sobretudo dos negros.  O PVNC tem 

um papel fundamental nesta questão, mesmo que algumas pessoas digam 

que o trabalho do PVNC é equivocado (José Carlos Esteves, Coordenador 

do Núcleo AFE, Duque de Caxias). 

 
Criar um espaço onde solidariedade e busca do crescimento acadêmico dos alunos seja colocada em prática; 

colocar nas universidades públicas e particulares com bolsas, alunos dos núcleos que, além do saber 

acadêmico, tenham desenvolvido um bom saber no campo da cidadania e da cultura, passando pelos direitos 

humanos, constitucionais, trabalhistas etc.; potencializar a disponibilidade dos professores e coordenadores 

como solidárias, tendo como meta criar e fortalecer a rede dos trabalhos comunitários (Frei David Raimundo 

dos Santos, fundador do Pré-Vestibular para Negros e Carentes e Coordenador do Núcleo da Igreja da Matriz, 

São João de Meriti). 

 

Essas falas explicitam visões diferentes sobre as finalidades do PVNC.  Visões que 

constituem campos ideológicos e instituem práticas fragmentadas entre os vários núcleos 

que compõe o movimento.   

 

O próprio nome do movimento (Pré-Vestibular para Negros e Carentes), que explicita duas 

dimensões (raça e classe), foi, durante o ano de 1995, objeto de disputa nas assembléias 

entre os que queriam um nome diferente e os que queriam a manutenção do nome original.  

Essa disputa se deu principalmente por causa da palavra “Negros”.  Havia naquele 

momento (e ainda há) no movimento pessoas que consideravam o nome uma forma de 

“racismo as avessas”. Santos (....), em texto intitulado “Sem medo de assumir a palavra”, 

defende a palavra “Negro” . 

 

Outro ponto de uma acirrada disputa se deu em 1996, quando da discussão sobre a 

aceitação de recursos financeiros externos.  A questão era: O PVNC deve ou não aceitar 

recursos externos.   

 



Nesses dois momentos de disputa explicitaram-se pelo menos duas visões sobre o 

movimento.  Uma visão católica e outra não católica.  Em alguns  textos produzidos por 

militantes do movimento essas visões diferentes e divergentes são colocadas. 
 

Manoel Ribeiro, professor do movimento de 1994 a 1996, visualiza uma luta por hegemonia política, a partir 

da percepção da existência  de dois campos ideológicos no interior do Pré-Vestibular para Negros e Carentes: 

Campo  Negro-Eclesial  e  Campo  Amplo. Segundo  o  autor,  o Campo Negro-Eclesial é “uma tendência 

com discurso totalizante, mas não aglutinador, que valoriza o espaço eclesial como meio irradiador para o 

desenvolvimento do movimento dos ‘prés’ ” (RIBEIRO,1996). 

 

Em sua análise, o autor cita o documento “Movimento do Pré-Vestibular para Negros e 

Carentes – Crescimento e Crise”, assinado pelo Grupo de Reflexão sobre Negros e 

Indígenas (GRENI) e pelos Agentes de Pastoral Negros (APN), como expressão do 

discurso do Campo Negro Eclesial.  Esse documento apresenta como característica 

marcante a valorização das estruturas de instituições sociais, como espaços que devem ser 

colocados “(...) a serviço das vítimas históricas da nossa sociedade” (APN & GRENI, 

1996). Para o autor, o documento coloca o  Pré-Vestibular como hóspede em instituições já 

existentes e combate a idéia de um movimento autônomo, com identidade própria.  Vale 

lembrar que esse documento foi elaborado em 1996, no momento em que o Pré-Vestibular 

para Negros e Carentes discutia sua institucionalização.    

 

Sobre o Campo Amplo, Manoel Ribeiro  o descreve como “uma tendência a um discurso 

totalizante ou aglutinador que busca um modelo híbrido de movimento, que estaria entre a 

autonomia, a institucionalização formal e a busca por novas relações de gestão democrática 

(...) O Campo Amplo é assim chamado, porque considero que este campo não está 

formalmente gravitando em torno de nenhuma instituição identificada (...) Nele estão 

pessoas de várias tradições religiosas, de vários partidos políticos, militantes de vários 

movimentos sociais, agnósticos etc., que fundamentalmente se caracterizam pela 

descentralidade”  (RIBEIRO, 1996). 

 

José Carlos Esteves, um dos coordenadores do PVNC, em trabalho acadêmico intitulado 

“Pré-Vestibular para Negros e Carentes: Projeto de Educação Alternativa ou 

Excludente?”, seguindo a mesma linha, observa a existência de um terceiro grupo, 

composto, segundo ele, pelas pessoas menos politizadas, que preferem não se envolver com 

questões políticas.  Esses participantes do movimento, denominados pelo autor de 

“independentes”, são definidos como “ simpáticos ao movimento, mas não envolvidos 

diretamente com as questões raciais, étnicas e participam pouco das instâncias e decisão” 

(ESTEVES, 1997). 

 
Observa-se no interior do PVNC uma grande pluralidade de idéias sobre o movimento e suas atividades.  Os 

discursos de seus coordenadores explicitam idéias fragmentadas e desiguais, visões políticas diferentes e, às 

vezes, conflitantes e contraditórias. 

 

No plano da prática político-pedagógica muitas são as dificuldades do PVNC no sentido de 

concretizar os objetivos e metas proclamadas. De uma forma geral, as práticas pedagógicas 

dos educadores não fogem das abordagens centradas no ensino dos conteúdos fragmentados 

que são exigidos no vestibular. Entretanto, as aulas de Cultura e Cidadania são um 



importante avanço em relação aos cursos pré-vestibulares tradicionais. Há, portanto, sobre a 

coerência entre finalidades e práticas, questões políticas e pedagógicas a serem superadas.   

 

Nossa observação nos leva a perceber alguns fatores que podem contribuir para esse 

problema, como a dificuldade dos coordenadores em articular os educadores aos objetivos, 

a pouco importância que grande parte dos participantes atribui às questões e objetivos 

políticos do movimento, a baixa participação dos educadores nos debates e decisões do 

movimento.  Percebe-se um abismo entre as instâncias globais (Assembléia e Conselho) e 

os núcleos. 

 

Nilton Júnior (1996), educador e um dos coordenadores do movimento de 1994 a 1997, dá 

uma contribuição que ajuda a entender esse abismo, ao distinguir os participantes do Pré-

Vestibular para Negros e Carentes em membros e usuários.  Segundo o autor, “o membro 

participa das Assembléias, seminários e outros momentos coletivos; freqüenta 

assiduamente seu núcleo, toma parte das decisões coletivas, tem visão de conjunto (...) O 

usuário restringe-se a seu núcleo, sua visão é “aulística”, só se importa com a aprovação no 

vestibular, não toma parte nas decisões coletivas” (JÚNIOR, 1996). 

 
Mesmo não conseguindo expressar-se de modo unitário, as concepções, a organização e, principalmente, a 

prática do PVNC contém elementos criativos, que podem servir de base para a construção de um movimento 

social expressivo, capaz de se organizar e mobilizar militantes tem torno de um projeto político.    

 

 

 
Organização e práticas 

 

A grande maioria dos núcleos do Pré-Vestibular para Negros e Carentes funcionam aos 

sábados, de 08:00 as 20:00 horas.  Alguns núcleos funcionam durante a semana, à noite.  

Os professores e coordenadores não são remunerados. 

   
O currículo do curso é composto pelas disciplinas e conteúdos exigidas no vestibular (matemática, física, 

química, biologia, história, geografia, literatura, redação, língua portuguesa, língua estrangeira).   

 

Além dos conteúdos do vestibular, o curso conta com uma disciplina chamada  de “Cultura 

e Cidadania”,  que é um momento para  

 

desenvolver com  alunos e professores, debates sobre questões como: Racismo, 

Discriminação, Preconceito, Cultura, Ideologia, Cidadania, Democracia, Políticas 

Públicas, Questões da Mulher, Violência Policial, Direitos Constitucionais, Civis e 

Trabalhistas, Movimentos Sociais, Conjuntura Política e Econômica, 

Neoliberalismo, Globalização etc, tendo a mesma carga horária semanal das 

outras disciplinas. Sua construção pedagógica é diferente das demais disciplinas, 

pois é aberta para que o conjunto construa uma visão de si e dos outros 

(sociedade), numa dinâmica que engloba palestras, debates, análises de filmes, 

músicas e textos, peças teatrais, dinâmicas de grupos etc...O objetivo da matéria 

Cultura e Cidadania é realizar um amplo debate social-histórico, no sentido de 

potencializar as ações político-culturais dos educandos e educadores do PVNC, a 

partir/para valores humanitários e socialistas (solidariedade, igualdade e respeito 



aos seres humanos) e na perspectiva de desenvolver um trabalho de 

conscientização e formação de militância para as lutas populares por democracia e 

justiça social (PVNC, 1998). 

 

O PVNC tem a seguinte estrutura: 1) A Assembléia Geral, onde participam todos os 

membros de todos os núcleos com direito a voz e voto, e onde são debatidos os princípios, 

as regras e os rumos do movimento; 2) O Conselho Geral, composto por dois membros de 

cada núcleo com direito a voz e voto, que funciona como articulador e executor das 

propostas aprovadas  em  Assembléias; 3) A Secretaria Geral, que representa o Movimento 

junto as instituições sociais, coordena as reuniões do Conselho Geral, mantém organizados 

os documentos e atas, e administra as finanças.  

 

Além desses, o PVNC ainda possui outros órgãos: o grupo de estudos, o jornal do 

movimento, as comissões especiais (negociação de isenções, negociação de bolsas, etc.) e 

os seminários de formação.   

 

O grupo de estudos tem o papel de produzir análises, propor e organizar atividades de 

formação e conscientização sobre a educação e as questões raciais. Embora ainda funcione 

precariamente, esse grupo tem um papel importante na construção das concepções que 

presidem as práticas do movimento. 

 

As comissões, assim como a secretaria geral, têm o papel de representar o movimento e 

construir relações com outras as instituições sociais – principalmente universidades – 

através da negociação. 

 

Nos seminários realizam-se palestras, apresentações de trabalhos e debates, visando o 

aprofundamento de questões sobre educação, relações raciais, política, sociedade, entre 

outros.Como não são  instâncias de deliberação, os seminários possuem parti-cipação 

menor que as reuniões da assembléia geral e do conselho geral.    

 

As práticas pedagógicas usuais do PVNC refletem as práticas usuais dos seus professores, 

embora nas suas proposições apresentem-se idéias para desenvolver as aulas a partir de 

uma pedagogia diferente, que considere as desigualdades sociais e a diversidade cultural, 

que discuta os problemas da população negra e que proporcione “a apropriação crítica de 

conhecimentos e da história, despertando as pessoas para a necessidade de construção de 

uma outra sociedade” (NASCIMENTO, 1998). 

 

A nível geral, as práticas do PVNC se resumem, em reuniões do Conselho Geral, reuniões 

da Assembléia Geral, reuniões de comissões, seminários, negociações com universidades,  

ações judiciais e as parcerias com outros cursos populares e movimentos sociais. Ainda não 

se tornou prática do movimento as mobilizações, as ocupações e reivindicações de massa.   

 

Muitas dessas práticas ainda são iniciativas isoladas de pessoas ou grupos que dão 

importância às questões mais gerais e à luta política mais ampla, ainda que elas 

apresentem-se como práticas do movimento, como as negociações com universidades  e 

ações judiciais.  

 



Contudo, as ações judiciais contra as universidades públicas para garantir isenção de taxa 

de inscrição no vestibular, impetradas a partir de 1997 por alguns dos membros do PVNC, 

mesmo que isoladamente, foram importantes para garantir isenções de taxas de vestibular, 

não só para seus alunos, mas para todos os estudantes solicitantes de isenções.   

 

Para alguns de seus participantes, o PVNC é visto como um projeto (da Igreja Católica, do 

Movimento Negro, etc.); para outros o PVNC é um movimento social sem um projeto 

global; e, há aqueles que visualizam o PVNC apenas como um pré-vestibular, resumindo 

seu papel apenas na preparação para o vestibular. Essas visões diferenciadas demonstram 

dificultam a construção de uma identidade autônoma. 

 

De fato, através do trabalho de preparação para o vestibular, que está forçando os portões 

das universidades para que eles se abram para as classes populares e aumen-tando 

significativamente o número de estudantes delas oriundos,  o PVNC reúne um número 

expressivo de pessoas na luta contra a discriminação e pela democratização do ensino 

superior. Para nós, isso o caracteriza como um movimento social, apesar de ainda não ter 

conseguido construir uma identidade autônoma. Por isso, concordamos com a visão que o 

caracteriza como um movimento social ainda sem projeto, não só por ser a visão que 

analisa o PVNC como um movimento, mas por constatar a necessidade de construção de 

um projeto político. 

 

Portanto, os desafios que o Movimento de Pré-Vestibulares para Negros e Carentes no Rio 

de Janeiro – isso vale para os Pré-Vestibulares Populares de um modo geral – têm que 

enfrentar, para constituir-se como um movimento social expressivo por cidadania e 

democracia, e com autonomia são, para nós, de suas ordens.  

 

O primeiro desafio diz respeito ao que nos parece uma necessidade do movimento: a 

organização, a construção de identidade e sentido. O coletivo é o sujeito dessa cons-trução.  

A partir dos sentimentos, dos conhecimentos, da imaginação seus sujeitos, de forma  

autônoma, ou seja, a partir do próprio coletivo, deve-se definir o papel das seus fóruns e 

instâncias, considerando a importância de constituir espaços de deliberações coletivas, 

espaços de estudos e aprofundamento teórico, espaços de formulações de propostas e 

estratégias de luta.  Como nos ensina o professor Milton Santos (2000, p.144), “gente junta 

cria cultura”, ou seja, cria valores, cria processos, cria políticas, cria sentido para a 

coletividade.  

 

Outro grande desafio está na instauração de um processo onde se possa construir e 

permanentemente discutir um projeto político-pedagógico – seus valores, seus funda-

mentos, seus objetivos, suas propostas sociais, culturais e pedagógicas.  Raça/etnia, gênero, 

região e classe social são categorias que podem (e devem) estar articuladas nessa 

construção.  São os sujeitos discriminados por raça/etnia, classe, gênero e região os 

elementos centrais de um outro projeto. 

 

Esse processo, ao meu ver, começou a se concretizar como a realização do primeiro 

encontro de pré-vestibulares populares, que se realizou em Florianópolis, Santa Catarina, e 

reuniu coordenadores, educadores e educandos de cursos dos estados do Sul e Sudeste.  A 



principal deliberação deste encontro foi a constituição de um fórum nacional, que se reunirá 

pela primeira vez em 2001, no Rio de Janeiro. 

 
Considerações finais: a importância de um projeto político 

 

Até os dias de hoje, o desenvolvimento da História mostra que a luta pela democratização 

das instituições e das relações sociais democráticas, teve como uma das exigências 

fundamentais o fortalecimento da capacidade política dos sujeitos sociais coletivos.  

 

Aqui, estamos partindo da premissa que é urgente a necessidade de construção de uma 

alternativa ao atual projeto nacional, à visão inferioridade de alguns grupos sociais ainda 

presente na sociedade.  É também urgente a necessidade de combater o racismo e a 

discriminação, que dificultam a participação de negros, mulheres, homossexuais e outros 

grupos sociais, na política, na economia, na sociedade e, especificamente, no acesso à 

educação formal.  

 

A direção teórica e ético-política que temos como referência de análise nos leva a afirmar 

que pensar alternativas é também pensar os fins das nossas instituições.  Pensar uma 

alternativa democrática para a educação é pensar a educação como emancipação e 

desenvolvimento das potencialidades humanas, como direito social de cidadania que deve 

ser materializado e garantido por instituições públicas.  É fundamental ainda, nas reflexões, 

nas práticas e nas proposições para a educação, considerarmos toda diversidade cultural e 

as relações assimétricas de  estabelecidas na sociedade (classe, raça/etnia, gênero, região) 

como parâmetros. 

 

Essa reflexão nos leva a considerar que a principal transformação que pensamos ser 

necessária para a sociedade deve ser uma transformação cultural, principalmente entre os 

grupos sociais historicamente discriminados, pois com auto-estima e identidade em crise, 

não se pode construir a consciência política e a autonomia individual e coletiva, a partir das 

quais as idéias emanam e novas opções se viabilizem. Por isso, consideramos que o 

potencial dos cursos pré-vestibulares populares está, fundamentalmente, no plano cultural. 

Isso torna a questão cultural de grande importância na reflexão sobre um projeto político-

pedagógico.   

 

Um projeto político é, em primeiro lugar, um conjunto de princípios, objetivos e metas que 

orientam propostas e informam práticas. A questão fundamental do PVNC (o racismo e as 

desigualdades raciais como fatores determinantes de exclusão social) é uma questão central 

para o entendimento da pobreza e das relações assimétricas entre grupos sociais, pois, como 

já foi dito anteriormente, as discriminações de classe, gênero, etnia, religião, são em muitos 

casos metáforas do racismo. 

 

Somos uma sociedade em que, apesar do esforço de muitos ativistas e intelectuais, a 

questão da discriminação e das relações raciais fica quase sempre num plano secundário.  

Nas análises acadêmicas sobre a sociedade, nos partidos do chamado “campo de esquerda” 

e em grande parte dos movimentos sociais, costuma-se dar mais importância às relações de 

classes, desconsiderando a importância do conceito de raça e a influência histórica do 

racismo na formação das classes sociais no Brasil.  Também nas propostas e lutas por 



políticas públicas includentes a questão do racismo praticamente não aparece como um 

problema que gera a necessidade de políticas específicas. Há um pensamento, quase 

dominante, que considera que as desigualdades raciais se resolvem se os problemas sociais 

forem resolvidos, com políticas universalistas. Ao que parece, esse pensamento 

desconsidera que as desigualdades sociais também são determinadas pelos racismos. 

 

Nossa prática e a análise das relações sociais nos faz  afirmar o contrário: as desigual-dades 

sociais possuem dimensões raciais.  Não é mais possível fecharmos os olhos pa-ra o fato de 

que para compreendermos as classes e as desigualdades sociais no Brasil, devemos 

compreender as relações que foram instituídas entre etnias, gêneros e regiões. A 

discriminação é fator determinante da posição de negros, mulheres, homossexuais, 

nordestinos na sociedade brasileira, seja no trabalho, na educação ou no acesso aos direitos 

sociais estabelecidos. É inegável que as desigualdades têm determinações políticas e 

econômicas. Mas há também determinantes advindos das relações de poder assimétricas 

entre raças, gêneros e regiões.   

 

Uma ação transformadora deve assumir compromissos. Nossas reflexões e referências 

teórico-práticas nos permitem afirmar que, no sentido da emancipação humana, da 

autonomia individual e coletiva e da democratização das instituições e das relações sociais, 

o principal compromisso de um projeto político democrático de massa é a construção de 

igualdade.  Esse compromisso sintetiza o que pensamos como princípio fundamental de um 

projeto societário democrático.  Acreditamos que esse compromisso pode organizar a  

política e as práticas pedagógicas dos cursos pré-vestibulares populares. 

 

Sobre essa base, podemos apontar como ações fundamentais de um projeto para os pré-

vestibulares: a luta pela valorização da escola pública (com uma perspectiva pedagógica 

que articule os conhecimentos; que considere política e historicamente a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o conhecimento; e, que considere a diversidade cultural presente 

na sociedade brasileira e discuta as relações de poder estabelecidas), a reflexão e a 

proposição de políticas públicas inclusivas (um debate sobre ações afirmativas é 

necessário), a pressão para a participação nos debates sobre as propostas governamentais 

para a educação e, principalmente, a capacidade de gerar debates no conjunto da sociedade 

sobre os fins das suas instituições.   

 

No plano pedagógico, os cursos pré-vestibulares populares podem, a partir dos 

conhecimentos que produz, propor uma nova pedagogia que além de fornecer subsídios 

para o vestibular, seja extremamente crítica as desigualdades e leve o sujeito à refletir sobre 

os problemas da realidade social, despertando-o para a urgente necessidade de uma nova 

sociedade, autônoma, não excludente e não discriminatória, através de uma pedagogia que 

coloque no cento do seu debate as classes populares, ou seja, os grupos discriminados por 

suas condições de classe, raça, gênero ou região.  “A educação popular é, 

fundamentalmente, o momento privilegiado de reflexão crítica e sistemática sobre a 

realidade e a prática transformadora (...) Uma proposta de educação popular deve incluir 

produção de conhecimento e recuperação crítica de sua história e sua cultura” 

(HURTADO, 1993). 

 



Os cursos pré-vestibulares populares, em conjunto, são uma real possibilidade de 

construção um movimento social expressivo, que pode dar importantes contribuições ao 

desafio de combater a exclusão social, a discriminação e o racismo, produzindo discursos, 

práticas e propostas sobre novas bases para a construção de uma educação democrática, 

fundada da idéia de uma cidadania ativa, na igualdade, na solidariedade, no respeito aos 

seres humanos.  

 

Concordamos com Castoriadis, na sua definição de História: lugar de criação e surgimento 

do novo.  Para nós continua possível a transformação da sociedade pela ação autônoma dos 

homens.  Continua viva a possibilidade uma nova sociedade.  Continua possível construir 

projetos em que a vida e as pessoas sejam o centro das preocupações, onde a autonomia e a 

igualdade sejam os princípios organizadores.   
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construção coletiva das condições de autonomia.   
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