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FAVELIZANDO 

Editorial 

 
O GEP (Grupo Educação Popular) é um coletivo de pessoas que desenvolve proje-
tos sociais e políticos em lugares onde a educação formal dos governos nunca 
chegou. No Morro da Providência temos a alfabetização de jovens e adultos e o 
pré-vestibular comunitário. Por educação entendemos que alunos e professores 
tem muito o que aprender um com o outro, e que há muito mais na educação que 
aquilo que se aprende em sala de aula. Para nós, educar-se, é nos tornarmos 
pessoas críticas e criativas, que têm gosto pela liberdade e não tolera as injustiças.   

P áginas 1 e 2 - Coluna “Fique por 

dentro!”, por Glaucia Marinho (Prof.ª  de 
Redação do Pré); “Micro-ônibus—Cuidado!”, 
de Maurício (ex-aluno do Pré-Vestibular 
Comunitário Machado de Assis); “Por que as 
favelas estão sendo demolidas?”, de Clezes 
Lima; Panfleto contra as remoções 
(Alfabetização); Moção de repúdio à 
criminalização da luta pela moradia (SEPE-RJ).   

CHAMADAS 

P áginas 3 e 4 - Coluna “Papo Filosófico”, 

por Vladimir Santafé (Prof. de Filosofia do Pré); 

Redações dos alunos do Pré-Vestibular Comuni-

tário Machado de Assis; Atividades culturais do 

Reforço Escolar da Providência; “Ladeira do 

Barroso”, por Pedro Freire.  

P áginas 5 e 6 - “O Catalão”, de Rachel 

de Queiroz; “O centenário da Revolta da Chiba-

ta”, de Mônica Sales; “Faz muito tempo nas 

águas da Guanabara”, de Ana Morel. 

Receitas do Mestre Edu 

- Macarrão vegetariano -  
Ingredientes 
500 gramas macarrão penne  
4 tomates grandes 
150 gramas de azeitonas pretas fatiadas 
Meio ramalhete de alecrim (somente as folhas) 
1 ramalhete de manjericão (somente as folhas) 
4 dentes de alho grandes 
Sal a gosto 
Como fazer 
Corte os 4 tomates em fatias finas. Em seguida, corte os 4 
dentes de alho também em fatias. Coloque os tomates em 
uma travessa, e para cada fatia de tomate coloque uma 
fatia de alho em cima. Depois disto, polvilhe com folhas de 
alecrim fresco e regue com azeite. Coloque em forno com 
fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, ou até o 
tomate começar a secar. Reserve. 
No liquidificador, coloque as folhas de manjericão e cubra 
elas com azeite. A quantidade de azeite deve ser 
suficiente para cobrir todas as folhas. Bata tudo e reserve. 
Depois do macarrão (penne) cozido, coloque o macarrão 
em uma panela, misture com o arranjo de tomares-alho-
alecrim e com a batida de manjericão-azeite. Adicione as 
azeitonas pretas e misture tudo muito bem. Sirva em 
seguida. Se for do seu gosto, polvilhe o prato de macarrão 
com queijo parmesão. 
Tempo de preparação 
30 - 40 minutos 
Rendimento 
4 boas porções 
Custo total 
R$ 15,00 - 20,00  

Caça palavras: 
 
1. Planta que deu origem ao primeiro nome 
do Morro da Providência. 
2. Casa de cultura que fica na localidade do 
Cruzeiro. 
3. Fotógrafo que tem registrado a história da 
comunidade da Providência. 
4. Escola de Samba campeã em 1937. 
5. Guerra em que participaram os primeiros 
moradores da Providência. 
6. Nome do maior escritor brasileiro e autor 
de Dom Casmurro. 
7. Igreja construída em 1897. 
8. Capela construída em 1902 para home-
nagear os combatentes que morreram em 
Canudos.   

Palavras: 

Favela, Casa Amarela, Maurício Hora, 

Vizinha Faladeira, Guerra de Canudos, 

Machado de Assis, Igreja da Penha, 

Capela das Almas 

No último dia 7 de junho os trabalhadores da educação da 

rede estadual, há anos sem reajuste, entraram em gre-

ve.  Algumas das reivindicações do movimento são: o reajuste 

emergencial de 26%, o descongelamento do plano de carreira dos 

funcionários administrativos e a incorporação imediata do pro-

grama Nova Escola (programa de gratificação profissional). Um 

professor do 2° Grau ganha somente R$ 681,00 por mês. A greve 

é um meio legitimo e histórico dos trabalhadores de garantir 

direitos e conquistas sociais. É uma maneira de obrigar o Estado 

a conceder melhorias para os trabalhadores. Educar não é somen-

te encher o quadro de matéria, educar é também contribuir com a 

formação de indivíduos críticos. Se não lutamos pelos nossos 

direitos, também estamos dando uma lição para nossos alunos, a 

mais negativa possível. Se lutamos, nos organizamos, estamos 

ensinando que é possível construir uma sociedade mais justa. A 

realidade não está dada, está em processo de construção e nós 

trabalhadores somos sujeitos nessa História. Como digo aos 

meus alunos: hoje a aula é na rua! 

Professor, por que a escola parou? 

Filipe Proença (Prof. de História do C.E. Alfredo Baltazar e do 

Pré-Vestibular Comunitário Machado de Assis) 

contato: gep-providencia@googlegroups.com  

Horário das aulas:  

Alfabetização (de 19:30h às 22h) 

Pré-Vestibular (de 19h às 22h) 



 

Por que as favelas estão sendo 

demolidas? 

Calendário de provas: 

2º exame de qualificação da UERJ: 

Inscrições: 05/07 a 27/07/2011 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 29/07/2011 

Prova: 11/09/2011 

UFF – Edital em julho. 

Acesse: http://www.coseac.uff.br/2012/ 

Enem: Provas dias 22 e 23 de Outubro. 

Você Sabia?  

O nome Providência passou a ser usado entre 1920 e 

1930, devido a uma referência a um rio nas proximidades 

de Canudos. (Fonte: Favela tem memória) 

FIQUE POR DENTRO 

Clezes Lima, aluna do Colégio Estadual                          

Vicente Licínio Cardoso    

E 
stá cada vez mais difícil morar na favela hoje 

em dia, porque ou elas são dominadas por ban-

didos e milicianos, invadidas por policiais que 

nunca acham o chefe ou são demolidas. Tem casos raros 

em que as favelas são demolidas para o bem da popula-

ção, pois como algumas construções são irregulares, 

perto de barrancos, com estrutura duvidosa, o mais viá-

vel é demolir para evitar acidentes. Mas tem situações 

em que várias favelas são demolidas por motivos absur-

dos como, por exemplo, a discriminação dos moradores 

das favela, pois para as autoridades um simples morador 

de favela nada mais é que um mau elemento, para eles 

as favelas são esconderijos de bandidos e traficantes. 

 As favelas estão sendo demolidas para também 

deixar o Brasil mais “bonitinho” para a Copa de 2014, 

as autoridades querem acabar com as favelas para 

“maquiar” os lugares. Mas porque ao invés de destruir 

as favelas e tirar os moradores de suas casas as autorida-

des não acabam com a corrupção, não se preocupam 

com o saneamento básico, não dão mais importância à 

saúde? Eu sei porquê. É porque elas estão ocupadas 

destruindo o lar de pessoas honestas que elas chamam 

de “favelados”. 

 Há pouco mais de um século a Revolta da Chibata era planejada entre as ladeiras e 

becos da área portuária. Em homenagem a este centenário, ainda nas pedras pisadas do cais, 

a aluna Mônica escreveu uma redação relembrando a Revolta. Relembrou, lembrou, contou-

nos do presente e ainda aponta para o futuro... Mônica denuncia as injustiças e preconceitos 

presentes chamando-nos para a luta, para um novo amanhecer. 

 Conta meu bisavô, Edmar Morel, em 

seu livro (o primeiro a tirar essa história do 

esquecimento forçado pela Marinha e pelo 

Estado) que Oswald de Andrade ao se depa-

rar com os navios rebelados no Porto, nas 

primeiras horas do dia, perguntou-se: "- Será 

toda Revolução uma alvorada?" Esperamos 

que sim! 

"Faz muito tempo nas águas da Guanabara..." 

Após cem anos da luta dos marinheiros por melhores condições humanas (a Revolta da 

Chibata foi liderada por João Cândido e pôs fim aos castigos corporais na marinha), as injus-

tiças e limitações dos direitos humanos ainda existem.  

Convivemos com uma sociedade discriminatória, onde não prevalece a igualdade entre 

negros e brancos, ricos e pobres. Se no passado, as autoridades fizeram diversas manobras 

para impedir que a façanha de um herói negro entrasse para a história - o que abalaria a es-

trutura social por se tratar de um negro. Hoje vemos este mesmo preconceito quando polici-

ais entram na favela e por qualquer pretexto espancam injustamente negros e pobres.  

A exemplo de João Cândido liderando um movimento em defesa dos direitos humanos, 

Edmar Morel trazendo para a história esse feito heróico, devemos continuar essa luta no 

combate as injustiças e tornar uma sociedade igual para todos.  

 

O centenário da Revolta da Chibata 

Mônica Sales (ex-aluna do Pré-Vestibular Comunitário Machado de Assis)  

Ana Morel (Prof.ª de Sociologia do Pré-

Vestibular Comunitário Machado de Assis) 
“Chibata! João Cândido e a Revolta que abalou o Brasil”, de 

Olinto Gadelha e Hemeterio 

http://www.coseac.uff.br/2012/


 

O Reforço Escolar da Provide ncia e  um projeto 
do CACS (Centro Acade mico de Cie ncias Soci-
ais) – UFRJ que teve suas raí zes no ano de 
2009. Trata-se de um projeto de educaça o po-
pular, organizado e lecionado por universita -
rios, voltado para crianças que estejam interes-
sadas em aprimorar seu ensino, tirando suas 
du vidas escolares. Ale m disso, o projeto procu-
ra ultrapassar as barreiras das atividades esco-
lares comuns, promovendo atividades lu dicas e 
de socializaça o entre os pais, alunos e professo-
res. Abaixo, alguns trabalhos dos alunos do 
projeto inspirados em grandes obras de arte.  

 

reforcoescolardaprovidencia.blogspot.com   

Trabalho da Inara Trabalho do Enzo 
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Reforço Escolar da 

Providência 

Ladeira do Barroso 
Por Pedro Freire 

Prof. de Literatura do Pré-Vestibular 
Comunitário Machado de Assis e do C.E. Vicente 

Licínio Cardoso 

Ladeira, rua, mundo: o barroso 
tem um pouco de tudo. Durante a semana, 
quando o sol começa a tomar suas pedras, 
seus casarões, seus cortiços, o seu espre-
guiçar é ligeiro. Mulheres, homens, crian-
ças descendo por seus atalhos, bagunçan-
do seus esconderijos. Atrasados para o 
trabalho, para a escola. Alguns subindo, a 
maioria descendo, pelos caminhos que os 
levam a algum lugar ou a lugar nenhum.  

Pelo seu próprio modo de acordar 
podemos perceber que a ladeira do Barro-
so é uma rua agitada. Somente nos inter-
valos entre os horários de trabalho e de 
estudo ela é capaz de saborear um doce 
sossego. Nessas horas escassas parece que 
ela deita, jogada numa rede larga, dessas 
que os ambulantes do centro do Rio tra-
zem do Norte. Às vezes até sentimos seu 
corpo longo e torto esticar, ouvindo os 
estalos do sono. Nessas relíquias de tem-
po, permanecem apenas as “testemu- 
nhas” e seus olhos atentos. Os poucos 
pedestres e carros que circulam. Um movi-
mento tranquilo, que logo cessa com o 
ruído agressivo das motos e das kombis 
que sobem e descem o morro duelando 
com o tempo.  

Uma paisagem singular. Uma “fa- 
vela” azulejada com pedras portuguesas, 
desenhada com santos católicos, chalés, 
sobrados, casas térreas do tempo da Re-
pública Velha e algumas da época do Im-
pério (século XIX). Algumas com fachadas 
exuberantemente charmosas. Elas se en-
feitam com uma pequena grade cinza que 
protege o jardim embelezado com flores e 
árvores, vigiado por duas janelas arrodea-
das com cal de mourisco e óleo de baleia. 
Casas imensas, que às vezes abrigam mais 
de dez famílias, a nos ensinar sobre a 
luta e a vida.  

Com as Olimpí adas, o Rio de Janeiro deixa de 
ser apenas a “cidade maravilhosa” e passa a ser 
tambe m um paraí so para o capital internacio-
nal. Ao ser escolhida para sediar esse mega 
evento, a cidade atraiu diversos investimentos 
empresariais. Em dez anos o Rio vai receber 
cerca de 187 milho es em investimentos. (…) Os 
cariocas que tera o que pagar essa contas. As 
obras feitas para as Olimpí adas geram segrega-
ça o social por onde passam. As pessoas despro-
vidas de capital sa o exiladas de seus pro prios 
bairros. (...) 
 
Carlos  (aluno do Pré-Vestibular Comunitário Ma-

chado de Assis) 

Rio 2016: sede do acúmulo e trunfo 

do capital burguês 

- Abdias do Nascimento foi um grande 
homem. Filho de pai pobre e campone s, 
sofreu muito na sua infa ncia. Lutou con-

tra o racismo e em pro  da negritude, 
mas morreu e na o viu as transformaço es 
que tanto desejou para o paí s: um Brasil 
sem preconceito racial, onde houvesse 
igualdade para todos, sem distinça o de 

raça, cor e sexo. 
 

José do Carmo (aluno do Pré-Vestibular 

Comunitário Machado de Assis) 

Karl Marx nasceu em Tréveris, Alemanha, em 

5 de maio de 1818. Atuou como filósofo, histo-

riador e jornalista, além de ter participado de 

diversos eventos históricos, sendo o mais 

importante deles “A Comuna de Paris”, onde 

os trabalhadores franceses governaram a 

cidade por três meses segundo os princípios 

da I Internacional Socialista. Suas idéias influ-

enciam nossas vidas até os dias de hoje, Marx 

definia-se como um materialista, não há nada 

além da matéria, são os homens e as mulhe-

res que determinam as suas próprias vidas, 

ainda que não se deem conta disso 

(alienação), mas somos capazes de entender a 

“razão do mundo” através da dinâmica das 

relações sociais e econômicas que formam e 

desenvolvem a história. A esse conceito Marx 

chamou de materialismo histórico.  

Você está com medo porque queremos abolir 

a propriedade privada. Mas na vossa socieda-

de atual, a propriedade privada está abolida 

para nove décimos dos seus membros. E é 

precisamente porque não existe para nove 

décimos que existe para você.  

Papo Filosófico 

 

Karl Marx  

“Os filósofos até o momento limitaram-se a 
interpretar o mundo de diversas maneiras; 

mas o que importa é transforma-lo”.  

contato: reforcoescolarprovi@gmail.com  

http://reforcoescolardaprovidencia.blogspot.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trier
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1818
http://www.facebook.com/MarxMadera


 

Era mestre-curtidor, no curtu-
me de meu pai, em Belém do 
Pará. Eu tinha oito anos, ele 
teria trinta e cinco ou quarenta - 
não sei. Chamavam-no "o Cata-
lão". Usava um grande avental 
de couro que lhe batia nas per- 
nas e quando se referia a meu 
pai dizia: "el burgués". Manque-
java um pouco, resultado de um 
ferimento recebido num comício 
ou num atentado. Pois o meu 
Catalão, naqueles longínquos 
anos de 19, já era um refugia-
do. Não poderei dizer se era 
alto ou baixo, feio ou bonito. 
Aos meus olhos era um gigan-
te, terrível, belo e sábio. Fo-
mentava motins na fábrica, 
quase sempre contra o gerente 
- o meu finado primo Álvaro, 
cearense magricela, neurastê-
nico e minucioso como uma 
solteirona. Bastava o Catalão 
erguer a voz, enquanto remexia 
os couros, no tanque, logo uma 
corrente elétrica percorria o 
pobre Álvaro. 

  Mas embora hábil em fazer-
se escutar, o meu herói desde-
nhava a amizade dos compa-
nheiros - sempre só, "áspero e 
intratável" como o cacto do po- 
eta. Não sei por que, tomou por 
mim uma estranha amizade. 
Talvez porque eu era a única 
criança que andava ali por 
perto; talvez porque, enojado 
dos homens só tolerasse a 
companhia das crianças. 

  Muitas vezes partilhei do 
seu almoço - às escondidas, é 
verdade, enquanto papai, que 
me trouxera à fábrica, se perdia 
em contas nervosas com o 
Álvaro, na gerência. O Catalão 
punha dentro de uma caldeiri-
nha de ferro peixe seco, carne, 
feijão, couve e muita água. 
Pendurava a caldeira numa co- 
rrente, deixava-a ferver horas e 
horas na boca da fornalha. De- 
pois, quando os outros operá-
rios saíam ele ficava a comer 
sozinho a sua sopa, com uma 

negra colher de ferro na mão, 
sentado no rebordo de um dos 
tanques de tanino. 

  Para mim, o catalão pairava 
acima de todos os homens por 
sua sabedoria, a sua coragem, 
o seu desdém pelos grandes - 
e desdém pelos pequenos tam- 
bém. Quando movia as mãos 
curtidas como a sola com que 
lidava, de unhas roídas e escu-
ras, quando escandia os versos 
de uma cantiga que cantava a 
sós comigo, quando dizia pala-
vrões sobre "el burgués" e bai-
xava para mim os olhos, sorrin-
do "Per- dona chica" -, quando 
passava entre as correias das 
polias, entre o bojo rodante das 
turbinas - atrevido, sereno, 
claudicante -, eu, que nunca 
ouvira falar em Vulcano nem 
em mitologia, tinha entretanto a 
receosa emoção que deveriam 
sentir os heróis de Homero ante 
a presença visível de um deus. 

Não sei se era anarquista, re- 
publicano, ou o que era. Mas o- 
diava os ricos, os curas, o rei. 
Ensinava-me a dizer: "Morra Al- 
fonso!" E cantava comigo aque-
la canção que ninguém mais 
sabia. 

  Quando, em fins de 19, 
vendida a fábrica, nos prepará-
vamos para deixar o Pará, fui 
procurar o Catalão e despedir-
me. Era na hora solitária do al- 
moço e por isso mesmo eu a 
escolhera. O catalão passou-
me a colher de sopa, ficou a co- 
mer o pão molhado no caldo. 
Contei que ia embora, falei no 
Ceará. Ele não sabia onde era 
o Ceará, quase não sabia onde 
era lugar nenhum, nem queria 
saber.  

Para ele só existia a Ca- 
talunha. "Morra Alfonso!" Mas 
falei enfaticamente na "minha 
terra" e isso o impressionou. In- 
dagou onde ficava a minha te- 
rra. Infelizmente as minhas no- 
ções geográficas eram mais 
vagas do que as suas.  

E apenas pude estender a 
mão em direção ao mar e dizer 
com os olhos cheios de água:  

 
- Longe... 

 O Catalão  

Rachel de Queiroz 

Combatente alvejado durante a Guerra 

Civil Espanhola (1936 -1939) 

O Catalão ergueu-se, foi a uma pra- 
teleira num recanto da fábrica, onde 
guardava o chapéu e o paletó. Trouxe 
de lá um livro de capa vermelha que 
ainda conservo, em minha casa. Era 
um guia de turismo, La ciudad de Bar-
celona, cheio de fotografias e lindos 
nomes de ruas. Aquele era o seu livro 
de estimação, eu o sabia. Entregou-me 
o presente, bateu-me no ombro, em-
purrou-me de leve para a porta: 

- No me olvides, chica. 
E saiu resolutamente para lavar a 

caldeirinha na torneira dos fundos da 
fábrica. 

Muitos anos depois, nas notícias de 
guerra da Espanha, li a descrição da 
morte de dois jovens, fuzilados pelos 
franquistas. Morreram cantando um hi- 
no revolucionário, dizia o repórter, e 
citava dois versos da canção heróica. 

Meu coração bateu com força, lendo 
aqueles versos: eram os da antiga can- 
ção do Catalão. 
 

(Rio, novembro de 1943) 
 
*A Catalunha (em catalão, Catalunya) é uma comunidade 

autônoma da Espanha, situada a nordeste da península 

Ibérica.   

* Rachel de Queiroz é uma das escritoras mais 

importantes da dramaturgia brasileira. Além de 

jornalista e tradutora.  

Cartaz da FAI (Federação Anarquista 

Ibérica), uma das organizações mais 

importantes da Guerra Civil 

Moção de repúdio à  criminalizaçãoMoção de repúdio à  criminalizaçãoMoção de repúdio à  criminalização   

da luta pela moradiada luta pela moradiada luta pela moradia   

O 
 Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educa-
ça o (Sepe) vem atrave s 
desta moça o, manifes-

tar seu repu dio a  violenta aça o 
policial durante o despejo da o- 
cupaça o do movimento sem-teto 
“Guerreiros Urbanos”, bem como 
a prisa o dos sete manifestantes 
(estudantes e professores) que a- 
poiavam esse movimento de luta 
pela moradia. 

O despejo brutalmente re- 
alizado no dia 13 de dezembro de 
2010, sem ordem judicial, e a pri- 
sa o dos manifestantes, denotam 
claramente uma postura de crimi-
nalizaça o dos movimentos soci-
ais. 

Por entender que os pro- 
cessos movidos contra os sete 
manifestantes, possuem um cara -
ter polí tico, acreditamos que es- 
tes na o deveriam ser julgados co- 
mo criminosos. Afinal, lutar pela 
moradia e  uma forma de garantir 
direitos sociais fundamentais, na o 
configurando nenhum crime. 

Cena do filme “Guerreiros Urbanos”, ao lado, professores da rede estadu-

al do Rio de Janeiro em manifestação por reajuste salarial e melhores 

condições de trabalho 

Guerreiros Urbanos:  

http://www.youtube.com  

“Guerreiros 
Urbanos” (Banda Corisco):  

http://www.youtube.com  

Pela Moradia: 

pelamoradia.wordpress.com  

Informações 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_aut%C3%B3noma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_aut%C3%B3noma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://www.youtube.com/watch?v=LYgA36s-iiQ
http://www.youtube.com/watch?v=zlKZXeE2qTE&feature=related
http://pelamoradia.wordpress.com/

