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Por meio do que é revelado em pesquisas, levantamentos e estatísticas 

recentes, o novo formato do InfoReggae - presente desde as duas 

últimas edições - tem por objetivo conscientizar o público sobre as 

realidades sociais do Brasil e os desafios ainda pendentes para o 

avanço em questões diversas - desafios cuja superação é tão almejada 

quanto essencial.

Dando prosseguimento ao tema do mês de outubro, que coloca em 

pauta a educação na sociedade brasileira, esta publicação do 

InfoReggae abordará a discussão através de um recorte geográfico 

frequentemente negligenciado: o das favelas da cidade do Rio de 

Janeiro. Mostraremos, nesta edição, os números referentes à juventude 

das comunidades pacificadas cariocas quando o assunto é educação.

Colocar em evidência a educação dos jovens das favelas, bem como as 

suas perspectivas, presentes e futuras, em relação ao âmbito 

educacional, é um ato necessário não somente pela função informativa à 

qual este trabalho se propõe. É, também, um gesto de denúncia às 

vulnerabilidades, desigualdades e carência de oportunidades com as 

quais essa parcela de jovens se depara diariamente. Nesse sentido, 

além de informar, pretendemos provocar uma reflexão que atravesse a 

frieza e a exatidão das estatísticas.

O conteúdo desse InfoReggae teve como referência a “Pesquisa sobre a 

Juventude das Favelas Pacificadas no Município do Rio de Janeiro: 

Segunda Edição do Projeto Agentes da Transformação”, realizada em 

2014 pelo Instituto Pereira Passos. Para a pesquisa, foram entrevistados 

jovens de 14 a 24 anos de sete favelas pacificadas do município do Rio.
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Matrículas e frequência
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Evasão e distorção
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