
 

SOBRE O NOME "PRÉ-VESTIBULAR PARA NEGROS E CARENTES" 

Alexandre do Nascimento 

 O nome Pré-Vestibular para Negros e Carentes, para a sociedade e suas as diversas 

instituições é uma denominação genérica que se refere aos Cursos Pré-vestibulares 

Comunitários que trabalham com ênfase na questão racial (racismo, preconceito, 

discriminação contra a população negra). É verdade que este nome é criação nossa em 

1993, mas também é verdade que este nome não denota um movimento ou uma 

organização popular; ele denota uma idéia que foi lançada por nós e apresentada à 

sociedade. Por isso existe essa confusão: o pré-vestibular X não pode se chamar Pré-

vestibular para Negros e Carentes, pois ele não participa da nossa articulação (ou rede, 

como alguns denominam), ou seja, não está no Conselho. No meu entendimento, 

devemos pensar sobre as seguintes questões: Se o pré-vestibular X é um pré 

popular que trabalha com a questão racial, por que não pode ser denominado Pré-

Vestibular para Negros e Carentes? Por que reivindicar para nós a propriedade do 

nome? Não é uma coisa interessante que os grupos incorporem a idéia, 

independente de filiação ao Conselho do PVNC?  

Ao meu ver, uma questão se coloca para nós: A necessidade política de criarmos um 

diferencial no nosso nome que denote que somos uma organização popular 

autônoma, que reúne diversos cursos pré-vestibulares para negros e carentes em 

torno de princípios, objetivos, propostas e práticas político-pedagógicas comuns, 

tendo como bandeiras fundamentais a luta contra a discriminação e pela 

transformação da sociedade. Por isso, penso que para nós PVNC deve significar 

Movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes; e, o Conselho Geral 

deve passar a ser Conselho de Pré-Vestibulares para Negros e Carentes. Isso pode 

parecer uma coisa sem importância, mas: 1. Denota uma Organização (Movimento), 2. 

Fortalece o Conselho (fica mais explícito que o Conselho é a instância que representa e 

organiza o Movimento - organiza as Assembléias, Seminários e Ações Políticas e 

elabora permanentemente, coletivamente e a partir dos seminários e Assembléias a 

visão de educação e sociedade da organização).  

Essas reflexões têm como pressuposto o entendimento de que queremos construir um 

Movimento Social Popular autônomo, transformador e expressivo, que possa influenciar 

o aperfeiçoamento das nossas instituições sociais (sobretudo as nossas instituições 

públicas de educação), sempre no sentido da igualdade, da solidariedade, do respeito às 

diferenças e da eliminação da discriminação e das desigualdades raciais. Falta-nos 

propostas concretas e simbólicas. Mas falta-nos, antes de tudo, assumirmos um 

compromisso explícito e radical com essa construção.  
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