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Introdução 
Este grupo de pesquisa foi criado em 2008 pela Professora Zena Eisenberg e 

recebe o nome de Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento Humano e Educação. 
Iniciei minha participação nesse grupo de pesquisa em Abril de 2012. Fizemos 

um levantamento de algumas favelas do Rio de janeiro. E também realizamos um 
levantamento dos termos favela e comunidade e como esses passaram a ser utilizados pelos 
moradores, Como fonte de pesquisa utilizamos artigos, teses e dissertações que ajudaram na 
nossa investigação. Analisamos uma entrevista realizada pelas professoras: Zena Eisenberg, 
Colette Daiute e Vera Vasconcellos. 

Esse texto é um resultado das atividades de pesquisa realizadas entre Abril de 
2012 e agosto/2012 de acordo com o cronograma apresentado no projeto. 

 
 
Objetivo 

A pesquisa tem como objetivo compreender como as professoras da educação 

infantil que foram entrevistadas compreendem e utilizam os termos comunidade e favela. 

Este fato nos permitiu entender como é a relação dessas professoras com suas 

creches, como o trabalho se desenvolve em meio a regiões vistas como de risco e como tais 

profissionais driblam as dificuldades para colocarem em práticas suas metas para a 

educação infantil. 

 
Metodologia 

 Uma única entrevista semiestruturada foi feita com três professoras do 

município do Rio de Janeiro, que atuam em creches localizadas em áreas de risco. A 

entrevista foi gravada em áudio e em vídeo e depois transcrita. 
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O roteiro de entrevista continha questões que versavam sobre a formação das 

participantes, passando pelas suas rotinas nas creches e culminando com as relações que as 

mesmas tinham com seus locais de trabalho. 

Após a realização das entrevistas as mesmas foram transcritas e analisadas para 

o presente estudo dentro dos seguintes eixos: (1) as definições dadas pelas participantes 

para os termos favela e comunidade e (2) as relações estabelecidas entre essas concepções e 

o entendimento que se tem de risco e perigo nas creches em questão.  

 

O Contexto de Produção de Texto 
O estudo que aqui apresentamos foi desenvolvido a partir de uma entrevista 

semiestruturada elaborada pela primeira autora em conjunto com duas pesquisadoras de 

outras universidades, Colette Daiute (CUNY, EUA) e Vera Vasconcellos (UERJ).  

A questão que norteou a construção da entrevista foi tentar entender como 

professoras que atuam em creches localizadas em áreas de risco percebem seu local de 

trabalho. Ao pedir que contem sua trajetória de vida profissional, a questão do risco aparece 

nas suas narrativas? Como elas veem risco? Como encaram isso junto às crianças com 

quem trabalham? 

Durante a entrevista percebemos que havia um uso variado de nomenclatura 

para definir a área de risco onde trabalham: ora se referiam a ela como favela, ora como 

comunidade.  A partir desta constatação surgiu o interesse de investigarmos mais a fundo a 

forma como as professoras usam a terminologia e que características atribuem a cada um 

dos termos.  

Assim, a questão do presente estudo é entender a concepção de risco das 

professoras através do uso que fazem dos termos favela e comunidade. 

Nas seções que seguem, serão apresentados os caminhos pelos quais este estudo 

foi realizado, desde as leituras que nos permitiram adentrar os campos da antropologia 

(FREIRE, 2008), geografia (DIAS, 2009), psicologia (NAIFF & NAIFF, 2005) e 

comunicação (DANTAS & LOUZADA, 2009) em busca de um contexto que norteasse 

nossa busca por elucidações, chegando à análise da entrevista com as professoras.  
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Para começarmos a discussão, apresentamos na seção seguinte o que a literatura 

traz como definições para os termos favela e comunidade. Em seguida, os sentidos 

evocados pelos termos em questão serão evidenciados. Na sequência, é possível 

compreender a estrutura metodológica do estudo, como se processou a análise dos dados, 

os resultados obtidos e as considerações finais. 

 

Favela ou Comunidade? 

Freire (2008) realizou uma pesquisa em Acari, na qual buscou identificar 

diferentes significados para os termos favela e comunidade no discurso de diferentes atores 

que entrevistou em sua pesquisa. Primeiramente, o Plano Diretor da Secretaria Municipal 

de Habitação define favela como: 

Área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação da terra 
por população de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços 
públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho irregular e 
construções não licenciadas, em desconformidade com os padrões legais. (p. 100) 

 
Em consonância com o documento, uma engenheira do mesmo órgão define 

favela como “uma área que não tem urbanização, é uma área de invasão basicamente, sem 

infraestrutura, área que não tem legalidade” (p. 101).   

Já um agente comunitário de habitação define a favela como “(...) um lugar 

onde ninguém respeita o espaço de ninguém, com um monte de barracos juntos, 

‘puxadinhos’… onde o morador não entende nada de espaço” (p. 101). 

Quando entrevistados, moradores da favela tiveram visões divergentes. Uma 

moradora definiu favela como “um monte de gente sem nenhuma educação, casas com 

gatos de luz e água, casas coladas uma na outra…” (p. 104). A autora vê esta afirmação 

como coincidente com a forma como a administração vê a favela, ou seja, focando nos 

aspectos ocupacionais e legais. Outra moradora apresenta a favela de forma diferente, 

ressaltando o domínio do tráfico: “sem governo, onde os meninos [traficantes] fazem o que 

querem”. (p. 105)  

Segundo Freire (2008), com o passar do tempo o termo favela assumiu um 

caráter depreciativo. Partindo do principio de que o termo comunidade tem a função de 

amenizar um estigma, os moradores por sua vez, utilizam o mesmo para caracterizar o lugar 
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onde vivem. Em sua pesquisa, Freire vê, ainda, no discurso de um líder comunitário de 

Acari a argumentação de que o termo favela deveria ser excluído do vocabulário da 

população e o entrevistado justifica tal afirmação dizendo que o termo favela é pejorativo. 

No geral, Freire notou que os moradores associam favela a um status negativo, 

moralmente inferior, um lugar sujo, de baixa educação, de pessoas que se vestem mal, com 

consumo de drogas, prostituição, mendigos, ladrões e outros malefícios.  

Interessante notar que, enquanto favela é um termo visto com características 

negativas, sejam elas legais, urbanas, ocupacionais ou de modo de vida, a autora afirma que 

o termo comunidade, em contraste, é usado para legitimar a região. Este último é associado 

à ideia de abandono e de carência; mas é uma tentativa de se distanciar dos estigmas do 

termo favela, na busca de uma visão mais proativa da população e da região. A autora 

percebeu que os moradores chamam os outros de favelados, mas não a si mesmos; ou então 

consideram-se favelados apenas enquanto dentro da favela; quando fora dela, apresentam-

se de forma diferente. 

Birman (2008) define o termo favelado da seguinte maneira: 

Favelado, como há muito tempo estamos cientes, é uma das designações mais 
segregadoras de uso corrente na cidade. Este termo participa frequentemente das formas 
de se criar e se reproduzir como “enclaves da cidade” as favelas, juntamente  com 
dispositivos  de submissão  de seus moradores às políticas de segregação em curso.(p. 103) 

           A palavra comunidade é utilizada para designar um grupo de pessoas 

que possuem algo em comum. Essa palavra assume ainda outro significado, como local de 

moradia irregular. Estes locais são por muitas vezes considerados ambientes à parte da 

cidade, o que cria uma necessidade de integração entre a cidade e as favelas. Há uma 

barreira invisível entre os dois ambientes e a superação desse obstáculo se faz cada vez 

mais necessária devido à insegurança que o cotidiano das favelas oferece. 

            E com relação ao surgimento da palavra comunidade para definir favela, 

Birman afirma: 

A noção de comunidade, baseada em valores católicos, não precisa ser 
explicitamente religiosa, como, aliás, frequentemente não é: as referências à comunidade 
como lugar de realização da hierarquia e da complementaridade entre os diferentes se 
encontra ancorada num catolicismo difuso que se confunde, em algumas circunstâncias, 
com o que seria próprio do patrimônio nacional. Ela ganhou, para certas agencias 
governamentais e não-governamentais, um valor emblemático como lugar de realização de 
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valores “tradicionais”. A imagem que resulta dessa concepção identitária é positiva e 
fartamente acionada tanto por moradores de favelas quanto pela sociedade mais ampla, 
em momentos em que se quer valorizar os elos dos primeiros com a segunda. (p. 108) 

 
              Tendo em vista as posições apresentadas, faz-se necessário 

compreender quais são as concepções que as professoras de educação infantil possuem 

sobre a definição dos termos comunidade e favela. Pois o entendimento que as professoras 

possuem de tais termos, poderá influenciar a prática de ensino e a concepção que os alunos 

terão desses termos. 

 

Sentidos evocados pelo termo favela 

Naiff e Naiff (2005) realizaram pesquisa na qual mostraram as palavras 

violência, favela e morador de favela para 152 estudantes universitários. Os autores 

pediram aos estudantes que falassem as palavras que viessem à mente ao ouvir tais termos. 

Estas evocações foram então analisadas. Seus resultados estão resumidos na tabela abaixo. 

Tabela 2. Evocações mais frequentes nas falas de universitários 

Termo Palavras mais frequentemente 
evocadas 

Violência Medo; morte; assalto; falta de 
educação; falta de amor; maldade; 
tristeza; tem que acabar e drogas. 

Favela Tráfico de drogas; pobreza; 
falta de moradia; fome; desigualdade 
social; violência; discriminação e sem 
opção. 

Morador de favela Traficantes; pobre; 
discriminado; trabalhador; sem opção. 

 

Os autores concluem que há uma tendência a associar pobreza a crime, o que pode 
consolidar preconceitos, atitudes negativas em relação aos moradores de favelas e uma consequente 
exclusão social. 

 

Em contraste, Dias (2008) conduziu uma pesquisa analisando as concepções de 

adolescentes a respeito de favela. A autora recolheu desenhos dos adolescentes e os 

entrevistou. Foram coletados um total de 140 desenhos de quando os alunos estavam no 7º 
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ano do Ensino Fundamental, dos quais 22 foram analisados e, já no 8º ano, seus autores 

foram entrevistados. Todos os adolescentes pertenciam a uma mesma escola privada do 

município de Juiz de Fora. Dias usou o conceito de topophilia, de Tuan, como um laço 

afetivo entre a pessoa e o lugar ou espaço físico. Apesar de ser um conceito difuso, a pessoa 

o vivencia de forma vívida e concreta, como uma experiência pessoal.  

Analisando os desenhos dos adolescentes, Dias viu que os temas violentos mais 

frequentes foram pichação, armas ou tiros e Bope ou polícia. Já os elementos de diversão 

mais comumente representados nos desenhos são bar/boate, campo de futebol, igreja e pipa.  

As entrevistas mostraram respostas semelhantes àquelas representações 

encontradas por Naiff e Naiff no estudo citado anteriormente. Quando a autora perguntou 

para os adolescentes sobre “qual o som da favela?”, as respostas mais frequentes foram som 

de tiro e gente falando. Ao serem perguntados “Quando eu falo favela, o que você sente?”, 

as respostas das crianças foram, em ordem decrescente de frequência: medo, pena/vontade 

de ajudar, tristeza/pobreza e, por fim, curiosidade/vontade de conhecer.  

A imagem que os adolescentes têm dos moradores de favela varia, mas as duas 

noções mais frequentes foram, em ordem decrescente: trabalham, estudam e têm algum 

lazer numa vida difícil (+ de 40%); alguns trabalham (+ de 30%), outros são do tráfico. 

Menos de 10% julgou que eles “ficam à toa”. 
Ao serem perguntados sobre o que tem de bom na favela, os adolescentes responderam 

em sua maioria que são as pessoas. Por outro lado, menos da metade respondeu que conheceria uma 
favela. E os significados que trouxeram para o lugar favela variaram muito: “onde mora gente 
pobre”, “o governo não ajuda muito”, “deve ser muito ruim morar lá”, “querem ter uma vida melhor 
como todo mundo na cidade”, “não tem oportunidade igual a gente”, “a prefeitura não dá muita 
importância”, “a maioria é boa gente” e assim por diante. 

 

Portanto, a autora encontra que, ao contrário de outros estudos, os adolescentes 

entrevistados têm uma visão complexa da favela, onde há lugar para elementos positivos e 

felizes. 

Por fim, Dantas e Louzada (2009) contrastam as visões que moradores de 

favela têm sobre o seu lugar de residência com a forma como são retratados na série Cidade 

de Deus (2002). As autoras constatam que os moradores veem seu local de moradia com 
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olhos positivos. Ao ver a violência do seriado, eles fazem um contraponto, trazendo à tona 

aspectos positivos que não estão retratados na série. Os moradores criticaram o seriado por 

retratar uma favela estereotipada, numa visão hegemônica e monolítica, enfatizando os 

aspectos violência, tráfico e carência. Eles reivindicam que seja dada visibilidade aos 

projetos sociais, aos cidadãos comuns, aos trabalhadores honestos e jovens estudantes.  

A partir desse estudo podemos observar a necessidade que os moradores de 

favelas têm em serem reconhecidos. Devido aos discursos midiáticos a identidade do 

morador de favela tem rotineiramente encontrado adjetivos negativos para caracterizá-lo. 

Assim, o morador vê a necessidade de desmistificar esse estigma, que é reforçado quando o 

mesmo tenta se identificar como cidadão, encontrando, assim, dificuldade em fazê-lo.  Para 

o morador de favela o trabalho é um reconhecimento diante da sociedade, e não somente 

uma forma de proporcionar para sua família melhores condições de vida. 

Conclusões Parciais 
 

Olhando os dados relatados, vemos um diálogo com a literatura revisada sob 

alguns aspectos. Primeiro não vemos uma definição única para os termos favela e 

comunidade nas falas das professoras. O uso dos termos parece por vezes situacional, uma 

questão de hábito ou de preconceito. Assim, não há um reconhecimento e tampouco uma 

identificação com eles; principalmente por parte de Iza e Luar. 

Em segundo lugar, enquanto os jovens dos estudos anteriores buscam dar 

valores positivos à sua realidade, opondo-se aos estereótipos e preconceitos hegemônicos, 

vemos aqui uma quase negação da realidade vivida no que tange aspectos e acontecimentos 

de perigo ou risco. As professoras relatam acontecimentos violentos e opressores, mas 

quando indagadas, minimizam o fator perigo.  

Portanto, enquanto as professoras trabalham dentro ou nas imediações das 

favelas, elas referem-se pouco ao fato e tentam amenizar o perigo do qual falam quando 

questionadas. Ao mesmo tempo, quando usam o termo comunidade o panorama é o similar. 

É nítida a relação paradoxal estabelecida no ato de julgar a favela como perigosa e morar 

na, ou próximo da mesma. O mesmo paradoxo pode ser evidenciado quando a afirmação de 



Departamento de Educação 

 

não existir perigo ou risco se funde com a percepção do tráfico ou de tiros nas regiões 

estudadas. Aparentemente, a violência está banalizada para as participantes, tamanha sua 

relação direta com as áreas estudadas.  
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