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RESUMO 

 
O presente estudo visa observar quais são as trajetórias, desejos e desafios de estudantes              
oriundos da Rede Pública que moram em regiões periféricas e visam ingressar no ensino              
superior via cursinho popular por meio de dos relatos de alunos da unidade da Rede de                
Cursinhos Populares Ubuntu localizada na periferia de Itapecerica da Serra (SP). A fim de              
contextualizar a pesquisa e as falas dos alunos participantes, o trabalho engloba dados e              
estudos recentes sobre a Rede Pública de Ensino e a evasão escolar no Brasil, estratégias do                
Estado e da Sociedade Civil diante do fenômeno e o caso da Rede de Cursinhos Populares                
Ubuntu.  
 
A metodologia utilizada tem por base a perspectiva da pesquisa-ação (TRIPP, 2015) e se              
materializou por meio da observação direta e participante, de entrevistas abertas e da revisão              
bibliográfica. O Polo Alan Soares da Rede de Cursinhos Populares Ubuntu foi selecionado             
devido à sua localização na periferia da Zona Sul de São Paulo - região marcada pelo                
adensamento de conflitos relacionados à vulnerabilidade social juvenil - e diante da demanda             
de investigação do perfil dos alunos por parte dos coordenadores do projeto.  
 
O referencial teórico utilizado como fundamento para as discussões se constitui de dados             
sobre o panorama do Ensino Básico no Brasil, relatórios sobre a evolução dos indicadores de               
educação (Todos Pela Educação, 2017), os fatores de risco para evasão escolar (UNICEF,             
2018) e o perfil do jovens fora da escola (INSTITUTO UNIBANCO, 2016). Ademais, teorias              
sobre diferentes vulnerabilidades, o papel da educação no enfrentamento destas e o seu             
compromisso político e social foram incorporadas na análise (BITTENCOURT et al., 2018;            
KOWARICK, 2009; WHITAKER, 2010).  
 
Os relatos apresentados apontam tensões e mobilizações de jovens inseridos no sistema de             
ensino, mas privados de uma educação conscientizadora, participativa e pautada no diálogo            
(PIANA, 2009). Os dilemas e cobranças familiares, a relação professor-aluno e a busca por              
reconhecimento e pertencimento social dos estudantes que moram em regiões periféricas são            
dimensões essenciais que devem ser consideradas nos estudos sobre evasão escolar e na             
formulação e implementação de políticas públicas voltadas à essa população. 
 
 
Palavras-chave: Trajetórias juvenis; Educação; Cursinhos populares; Zona Sul de São Paulo; 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to observe the trajectories, desires and challenges of students from the               
Public School System that live in peripheral regions, and also seeks to enter higher education               
through a popular course through the reports of students from the Ubuntu Popular Curses              
Network unit located in periphery of Itapecerica da Serra (SP). In order to contextualize the               
research and speeches of the participating students, the work includes data and recent studies              
on the Public School System and school dropout in Brazil, State and Civil Society strategies               
in the face of the phenomenon and the case of the Cursinho Popular Ubuntu. 
 
The methodology used is based on the action research perspective (TRIPP, 2015) and also              
made through direct and participant observation, open interviews and bibliographic review.           
The Polo Alan Soares of the Ubuntu was selected due to its location on the outskirts of the                  
South Zone of São Paulo - a region marked by the combination of conflicts related to juvenile                 
social vulnerability - and the demand for research on the profile of students by the               
coordinators of the project. 
 
The theoretical framework used as a basis for the discussions is data on the panorama of Basic                 
Education in Brazil, reports on the evolution of education indicators (Todos pela Educação,             
2017), risk factors for school dropout (UNICEF, 2018) and the out-of-school profile of youth              
(INSTITUTO UNIBANCO, 2016). In addition, theories about different vulnerabilities, the          
role of education in coping with them, and their political and social commitment were              
incorporated into the analysis (BITTENCOURT et al., 2018; KOWARICK, 2009;          
WHITAKER, 2010). 
 
The reports show tensions and mobilizations of young people inserted in the education             
system, but deprived of a conscientious, participatory education based on dialogue (PIANA,            
2009). The dilemmas and family dynamics, the teacher-student relationship and the search for             
recognition and social belonging of the students living in peripheral regions are essential             
dimensions that should be considered in the studies on school dropout and in the formulation               
and implementation of public policies aimed at this population . 
 
 

Keywords: Juvenile trajectories; Education; Popular Cursinhos; South of São Paulo;  
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1. INTRODUÇÃO 

A garantia da educação como dever do Estado brasileiro é uma conquista recente que              

tem se expandido nos últimos 30 anos, a partir de sua consolidação pela Constituição Federal               

de 1988. Inúmeras mudanças propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE)           

gradativamente ampliaram o papel do Estado na educação, caminhando para a garantia legal             

da universalização do Ensino Básico que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da                

Educação (LDB - 9.394/96), abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório            

de nove anos e o Ensino Médio. 

Com a promulgação da Constituição, a educação assumiu um novo papel na agenda             

pública brasileira e afirmou-se como direito público subjetivo (Art. 208 § 1°) - o que implica                

na garantia do acesso obrigatório e gratuito para toda a população brasileira e na              

responsabilização do Poder Público (federal, estadual, municipal) em caso de não           

oferecimento ou de oferta irregular do direito - com base no princípio da gestão democrática               

do ensino público (Art. 206, VI). A ampliação da cobertura da rede de ensino baseia-se na                

determinação de que o Estado deve prover: creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de                  

idade (Art. 208, IV); ofertar ensino noturno regular (Art. 208, VI); ensino fundamental             

obrigatório e gratuito - inclusive aos que não tiveram acesso em idade própria - (Art. 208, I) e                  

atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais (Art. 208,          

III). 

As mudanças na política educacional brasileira surgiram no contexto de ampliação do            

direito de crianças e adolescentes por meio de avanços no quadro legal das políticas voltadas à                

infância e juventude - população historicamente vista como um problema a ser enfrentado. O              

reconhecimento legislativo estatal da proteção integral da infância e da juventude, instaurado            

a partir da Constituição de 1988, simboliza uma ruptura com a institucionalização até então              

vigente de atitudes repressivas do Estado. A partir da promulgação de leis de assistência como               

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e a Lei Orgânica da Assistência                

Social (LOAS) em 1993, essa abordagem da população jovem como portadora de direitos é              

fortalecida (Fundação Telefônica). 

Área privilegiada na implementação de políticas afirmativas para jovens, a educação           

progrediu nas últimas décadas a partir de mudanças no campo legal e de políticas voltadas à                

ampliação do acesso ao Ensino Superior - como a adoção de cotas sociais e raciais de                

 



ingresso, a ampliação das universidades federais e a implementação de programas como o             

ProUni (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Programa de Financiamento           

Estudantil).  

Como resultado de uma nova agenda política que priorizou a diminuição das mazelas             

na educação, as últimas décadas apresentaram aumento no número de jovens que frequentam             

a escola e melhorias nos indicadores de desempenho dos alunos da Rede Pública - sobretudo               

os relativos aos anos iniciais, segundo dados do relatório de novembro de 2018 do movimento               

Todos pela educação. Na década de 90, a Rede Pública conseguiu enfim atender à demanda               

de matrícula dos alunos em idade escolar (TAFNER, 2018) e a taxa de atendimento de               

crianças e jovens aumentou 4,7 pontos percentuais entre 2005 e 2015, atingindo um marco              

histórico de 94,2%, conforme explícito no relatório do Todos. Ainda assim, a cobertura do              

ensino no Brasil está aquém da ofertada por outros países latino-americanos, como Argentina,             

Chile e Uruguai, e fica atrás da observada em países de renda média similar (TAFNER,               

2018).  

Embora a lei determine que o acesso ao Ensino Básico e superior de qualidade deva               

ser assegurado de forma igualitária à toda população, a realidade do ensino na Rede Pública               

reflete as profundas desigualdades que assolam o país e se traduzem em vulnerabilidades. A              

condição de escassez e a ineficiência de equipamentos públicos que prestam serviços básicos             

à população recebem o nome vulnerabilidade institucional, que por sua vez desencadeia as             

vulnerabilidades socioeconômica e civil (BITTENCOURT et al., 2018). Por elas entende-se a            

desproteção relacionada aos direitos sociais básicos de cidadania, como a educação, por parte             

das camadas mais pobres da população (KOWARICK, 2009). Diante desta perspectiva, as            

vulnerabilidades materiais, sociais e institucionais se constroem mutuamente e se somam,           

atingindo grupos desassistidos pelo poder público. 

Deste modo, o acesso desigual a direitos se mantém e os avanços no campo              

educacional garantidos pela constituição não contemplam todas as crianças e adolescentes de            

forma igualitária, sobretudo os pobres, negros, indígenas, quilombolas, moradores da zona           

rural, do semiárido, da região amazônica e das periferias dos grandes centros urbanos             

(UNICEF, 2017).  

A inclusão tardia da educação como uma das prioridades do Estado, a desigualdade             

histórica e estrutural que marca o país e o grande número de crianças e adolescentes - dentre                 

os 206,1 milhões de brasileiros, 57,6 milhões de pessoas possuem menos de 18 anos (IBGE,               

 



2016) - são aspectos cruciais para a compreensão da dimensão do desafio enfrentado na busca               

pela universalização de uma educação que ofereça oportunidades reais de desenvolvimento           

social efetivo, capaz de promover maior bem estar e reduzir vulnerabilidades sociais.  

Tendo em vista que a educação é uma importante ferramenta de correção de             

desigualdades históricas socioeconômicas e de promoção de justiça social, a sala de aula e o               

ambiente escolar são partes fundamentais de um processo político e social. As políticas             

educacionais devem considerar crianças e adolescentes como sujeitos em constante interação           

com o processo educativo a fim de garantir que a educação exerça sua ampla função social,                

como previsto no artigo 2° da LDB (9.394/96):  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e              
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do            
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o             
trabalho. (BRASIL, Lei 9.394, Art. 2°, 1996)  

O presente trabalho busca compreender o enfrentamento das desigualdades sociais a           

partir de trajetórias juvenis e, para tanto, toma como foco o campo educacional, que se mostra                

um tema privilegiado nos percursos de jovens desfavorecidos, permitindo a formulação e            

implementação de ações sociais fecundas. A educação é tida como uma das maiores fontes de               

assistências no enfrentamento da vulnerabilidade social juvenil ao oferecer perspectivas          

profissionais e simbólicas à população jovem (KOWARICK, 2009). Assim, este estudo           

pretende observar quais são as mobilizações, desejos e desafios de estudantes oriundos da             

Rede Pública que moram em regiões periféricas e visam ingressar no ensino superior, via              

cursinho popular, a partir dos relatos de alunos da unidade da Rede de Cursinhos Populares               

Ubuntu localizada na periferia de Itapecerica da Serra (SP), vizinha ao município de São              

Paulo. 

Estudos e indicadores à respeito da Rede Pública de Ensino e da evasão escolar, o               

papel da mobilização na continuidade do estudo e a insuficiência de políticas públicas             

voltadas aos jovens da periferia são objeto de estudo e de reflexão neste trabalho organizado               

em seis capítulos.  

O primeiro capítulo é introdutório e se concentra em traçar um panorama geral do              

tema e apresentar os objetivos principal e secundários do presente trabalho. O segundo             

capítulo é responsável por elucidar a natureza do estudo e os procedimentos metodológicos             

que guiaram a efetivação da pesquisa no Polo Alan Soares da Rede Ubuntu, bem como a                

contextualização da pesquisa realizada e do território (Itapecerica da Serra - SP). O terceiro              

 



tópico traz dados e estudos a respeito da Rede Pública de Ensino e dos fatores mais                

recorrentes na evasão escolar: o fracasso escolar, a renda familiar e a busca por inserção no                

mercado de trabalho, a questão racial, a gravidez na adolescência e entraves no engajamento              

dos estudantes. 

O quarto capítulo procura caracterizar a Rede de Cursinhos Populares Ubuntu -            

sobretudo o Polo Alan Soares - apresentando sua filosofia, história, alcance e objetivos. O              

quinto capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os relatos dos jovens participantes da              

pesquisa por meio da divisão em seis eixos: relações familiares, relação professor-aluno,            

Ubuntu, ETEC e ‘dedicados e baderneiros’. Por fim, o sexto e último capítulo sintetiza o               

estudo por meio e considerações finais acerca das principais reflexões e percepções obtidas             

através dos relatos, da análise de dados e do levantamento bibliográfico que pautaram este              

estudo. 

1.1. Objetivos 
O presente trabalho pretende entender os desafios, mobilizações e desejos de jovens            

estudantes e egressos da Rede Pública de ensino que moram na região periférica do município               

de Itapecerica da Serra (SP) e buscam construir suas trajetórias de vida por meio do estudo.                

Como objetivos secundários, esta dissertação é uma devolutiva dos resultados da           

pesquisa-ação realizada para a coordenação do Polo Alan Soares da Rede de Cursinhos             

Populares Ubuntu, a fim de que o levantamento qualitativo do perfil dos alunos entrevistados              

possa elucidar e levantar questões para o Planejamento Estratégico e o Processo Seletivo da              

unidade em 2019. O conteúdo recolhido e analisado também busca contribuir com a pesquisa              

Ações Públicas Culturais e Socioeducativas em M’Boi realizada pela EAESP/FGV e a            

UFABC, que possuem parceria com a Rede Ubuntu.  

  

 



2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia na qual o presente estudo se              

baseia e contextualizar, de forma breve, o local onde se deram as conversas com os jovens                

participantes (Polo Alan Soares da Rede Ubuntu em Itapecerica da Serra - SP) e os motivos                

de sua escolha como campo de pesquisa. 

A abordagem utilizada neste estudo é a pesquisa-ação (TRIPP, 2015), materializada           

por meio da imersão teórica no tema, do diálogo e da escuta, e se baseia nos seguintes                 

instrumentos metodológicos: observação direta e participante, entrevistas abertas e revisão          

bibliográfica. 

 

2.1. Natureza do estudo 

Esta dissertação busca a ampliação dos saberes acerca das trajetórias de jovens            

estudantes que moram em regiões periféricas e, para tanto, seu processo de pesquisa se pautou               

no levantamento de narrativas, dados e estudos que se confrontam e se somam, expandindo as               

possibilidades de interpretação sobre o tema. A partir da escolha por um trabalho qualitativo              

com base em entrevistas abertas, e que busca a transformação da realidade, optou-se pela              

perspectiva da pesquisa-ação, cujo planejamento é mais flexível e permite que as demandas             

de investigação surjam a partir das falas dos entrevistados, sem uma determinação prévia.             

Deste modo, o tema de pesquisa foi estabelecido diante da demanda da Rede frente a um dos                 

seus desafios estratégicos. 

As histórias partilhadas pelos jovens são elementos do cotidiano que revelam           

construções históricas e sociais, de modo que a maior elucidação acerca do tema se deu tanto                

na escuta, quanto nas conversas e encontros que não estavam previstos, mas se desenrolaram              

ao longo da pesquisa (SPINK, 2010). Deste modo, o compartilhamento de informações sobre             

as trajetórias individuais, relações professor-aluno e dinâmicas familiares surgiram a partir de            

relatos informais, sem um questionário pré-estabelecido. 

Para Peter Spink, os sentidos são produzidos e negociados no próprio cotidiano -             

formado por micro lugares - e são parte ativa dos processos identitários e sociais. A               

composição dos micro lugares é feita nas relações sociais e nasce na espontaneidade do agir               

cotidiano, de modo que não dizem respeito a um espaço físico restrito, mas aos indivíduos               

que os constituem, produzem e são construídos por eles continuamente. A partir dos micro              

 



lugares, o pesquisador deve se voltar ao cotidiano enquanto uma de suas partes e um de seus                 

membros ativos em busca de melhorias sociais (SPINK, 2008). 

De acordo com essa abordagem, o campo diz respeito ao tema da pesquisa e possui               

materialidades e expressões distintas. Sendo assim, não se restringe a um recorte de espaço,              

mas se revela em diferentes lugares como resultado de um curso incessante de pessoas,              

informações, diálogos e eventos: 

Campo é o campo do tema, o campo-tema; não é o lugar onde o tema pode ser visto                  
– como se fosse um animal no zoológico – mas são as redes de causalidade               
intersubjetiva que se interconectam em vozes, lugares e momentos diferentes, que           
não são necessariamente conhecidos uns dos outros. (SPINK, 2003, p. 36) 
 

Segundo essa perspectiva, a vinculação à temática insere o pesquisador no campo e,             

tendo em vista que os acontecimentos se dão em determinado local, espaço e tempo, alguns               

contextos são mais centrais ao campo-tema do que outros e concentram enfrentamentos,            

encontros e interações relativos à questão estudada (SPINK, 2003, p. 29). Devido ao             

adensamento de conflitos relacionados à vulnerabilidade social juvenil nas regiões periféricas           

da Zona Sul de São Paulo e ao fato de que a educação é um âmbito privilegiado para seu                   

enfrentamento (KOWARICK, 2009), o campo-tema deste trabalho tem enfoque nos relatos de            

jovens moradores da periferia de Itapecerica da Serra (SP) que optaram por dar continuidade              

aos estudos em busca de inserção no ensino universitário.  

2.2. Abordagem e primeiro contato 

A abertura com a Rede de Cursinhos Populares Ubuntu foi proporcionada pela            1

parceria iniciada em 2017 entre a Rede, a EAESP/FGV e a UFABC, que visa a realização de                 

pesquisas e a investigação dos desafios e potencialidades da organização, tendo em vista as              

possibilidades de promoção da cidadania e a equidade. Durante o primeiro contato com a              

Rede - que se deu no Polo Santo Dias, localizado na sede Sociedade Santos Mártires, no                

Jardim Ângela - o coordenador das unidades, responsável por alinhar suas atividades,            

reforçou a necessidade de que as pesquisas beneficiem a população estudada. 

De acordo com ele, há uma concentração de estudos e pesquisadores na unidade Polo              

Santo Dias devido à maior facilidade de acesso ao local - quando comparado a outras               

unidades - e ao trabalho amplamente reconhecido da Sociedade Santos Mártires, associação            

sem fins lucrativos que tem como objetivo promover atividades voltadas à segurança, aos             

1 A caracterização da Rede é detalhada no tópico 4. Iniciativas da Sociedade Civil: a Rede de Cursinhos                  
Populares Ubuntu 

 



direitos das crianças e dos adolescentes e às mulheres vítimas de violência. A maior              

visibilidade da unidade gera uma disparidade em relação aos outros polos da Rede, que              

possuem menos pesquisas e enfrentam maior dificuldade para conseguir professores          

voluntários. Por isso, foi definido que a unidade de atuação da pesquisa seria a mais distante,                

o Polo Alan Soares, situado no Jardim Jacira em Itapecerica da Serra (SP). 

Diante da ponderação de que muitos estudos não teriam utilidade para a realidade             

local e favoreceriam somente os pesquisadores sem trazer retorno à população -            

frequentemente tratada como objeto de pesquisa - o presente trabalho assume o compromisso             

de investigar e compreender aspectos que são relevantes para a própria Rede Ubuntu,             

conforme a perspectiva da pesquisa-ação (TRIPP, 2005). A partir das necessidades apontadas            

pela coordenação da unidade, foi definido conjuntamente o objetivo da investigação, que            

consiste em levantar relatos sobre as trajetórias e percepções de alunos que, apesar de todas as                

barreiras por eles enfrentadas, persistem em sua preparação para o ingresso no ensino             

superior. 

A pesquisa foi realizada durante sete visitas ao Polo Alan Soares durante um período              

de dois meses e meio, e o contato com os jovens foi mediado pela coordenação da unidade,                 

que prontamente se disponibilizou a contribuir com a pesquisa, tornando-se um ponto de             

apoio essencial para o andamento do trabalho. As conversas com os jovens se deram tanto               

individualmente quanto em grupo, de acordo com as preferências apresentadas por eles            

durante cada um dos encontros. Ao final de cada conversa, os alunos retornavam às aulas e                

eram realizados novos diálogos com a coordenação a fim de alinhar expectativas e dar              

devolutivas parciais à respeito dos relatos e impressões coletados.  

A fim de que os alunos não fossem prejudicados nas aulas ou no tempo de estudo, os                 

encontros ocorreram aos sábados durante o intervalo destinado para o almoço. As entrevistas             

realizadas foram voluntárias, precedidas por uma breve explicação a respeito da finalidade da             

pesquisa, pela pergunta sobre a disponibilidade para tanto e pelo anúncio do compromisso             

com o retorno do conteúdo do trabalho ao território. Para garantir o sigilo e proteger a                

identidade dos entrevistados, seus nomes e o de pessoas citadas foram abreviados e os              

participantes tiveram a liberdade de restringir o que poderia ser divulgado, assim como de              

retirar sua participação. 

 

 



2.3. Território 
O trabalho de pesquisa do presente estudo consistiu na escuta de jovens estudantes do              

Cursinho Ubuntu - Polo Alan Soares, localizado no bairro Jardim Jacira, na periferia de              

Itapecerica da Serra (SP). O município faz parte da Região Metropolitana de São Paulo e               

possui população estimada de 173.672 habitantes, de acordo com o IBGE - 2018. A média               

salarial mensal dos trabalhadores formais do município é de 2,5 salários mínimos (IBGE -              

2016) e a população que possui rendimento nominal mensal per capita de até meio salário               

mínimo chega a 37,5% do total de habitantes (IBGE, 2010).  

De acordo dados do IBGE sobre educação do ano de 2017, 25.098 estudantes estão              

matriculados no Ensino Fundamental em Itapecerica, que conta com 80 escolas, e 8.521 no              

Ensino Médio, que possui 32 instituições de ensino no município. A nota do município no               

IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental é 5.8 e nos anos finais cai para 4.8 seguindo a                  

tendência nacional de queda do desempenho escolar ao longo do Ensino Básico (IBGE,             

2015). O gráfico abaixo traz uma comparação entre as notas do IDEB nos anos iniciais e                

finais do Ensino Fundamental de 11 municípios pertencentes à Região Metropolitana de São             

Paulo: 

 

Gráfico 1 - Notas do Ideb nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental - RM de São                  

Paulo (2015) 

 
Fonte: IBGE (2015). Elaboração própria. 

 

Em relação ao número de estudantes em situação de distorção idade-série, ou seja,             

crianças e jovens com atraso escolar de mais de 2 anos, o município de Itapecerica da Serra                 

 



apresenta taxa similar a do Estado de São Paulo. Enquanto o número total de estudantes em                

distorção idade-série no município equivale a 10,2% (2.977) dos estudantes matriculados nas            

redes municipal e estadual de ensino, a taxa estadual é de 10,4% (594.040) (INEP, 2017). O                

seguinte gráfico compara a taxa de distorção idade-série da Rede Pública de 11 municípios da               

grande São Paulo e a média estadual:  

 

Gráfico 2 - Taxa de estudantes das redes municipal e estadual em situação de distorção               

idade-série - RM de São Paulo (2015) 

 
Fonte: Censo Escolar (2017). Elaboração própria. 

 

O Jardim Jacira é um dos bairros mais populosos de Itapecerica da Serra e se localiza                

entre o Município e a Subprefeitura M´Boi Mirim, região da cidade de São Paulo composta               

por mais de meio milhão de habitantes, segundo dados da Prefeitura de São Paulo de 2014. O                 

acesso entre a capital e o bairro é feito pela Estrada do M'Boi Mirim, que cruza o Rio                  

Embu-Mirim e possui 10 quilômetros de extensão entre o Jardim São Luís e o Jardim Ângela,                

próximo à divisa com Itapecerica.  

As falas dos alunos são marcadas pela realidade do território e revelam            

vulnerabilidades urbanas como a sensação de invisibilidade não só em relação ao poder             

público, mas também por parte dos moradores das regiões centrais da Grande São Paulo.              

Durante uma conversa entre os jovens, R., 18 anos, moradora de Embu-Guaçu, município             

vizinho a Itapecerica da Serra, relatou “perguntaram pra mim se tem que pegar barco para               

chegar aqui na região”. Por região, R. compreende as cidades de Embu-Guaçu e Itapecerica              

 



da Serra e o bairro localizado no extremo da Zona Sul paulistana, Jd. Ângela. Em vários                

relatos os jovens comentaram sobre a percepção das pessoas que não moram no território:              

“Não fazem ideia de como é. Perguntam se têm ônibus aqui, eu digo que sim, que ‘não é o                   

fim do mundo’” (H., 17 anos, Jd. Jacira).  

A distância entre o centro de São Paulo e a periferia vai além de uma questão física e                  

diz respeito à desigualdade no acesso a recursos públicos. A insuficiência de recursos de              

lazer, educação e saúde no território e a ausência de uma política pública de segurança cidadã                

transversal, que rompa com a lógica da violência (SPINK, 2015) são aspectos constantes nas              

narrativas dos jovens. 

“A gente vê no papel como é bonito [a partir das aulas no Cursinho] e vê                
como o governo é falho. Isso faz pensar de onde a gente vem, as nossas               
dificuldades e porque eu tô aqui, me faz entender e refletir o meu papel na               
sociedade” (M., 17 anos, Jd, Jacira).  

 
  

 



3. EVASÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA BRASILEIRA 
A Rede Pública de Ensino Básico no Brasil possui números expressivos contando com             

39,7 milhões de matriculados no ano de 2017 (Censo Escolar Inep/MEC - 2017), o que               

corresponde a 81,7% do número total de alunos matriculados no Ensino Básico brasileiro.             

Dentre os 184,4 mil estabelecimentos escolares no país, 144,1 mil são da Rede Pública              

(78,3%).  

Mesmo diante de avanços no campo da educação nas últimas décadas, como a             

inclusão de milhões de crianças e adolescentes na sala de aula, a melhora dos indicadores de                

desempenho escolar e o aumento das oportunidades de continuidade dos estudos por meio do              

acesso ao ensino superior, os desafios das políticas públicas educacionais são inúmeros e             

dialogam com a magnitude da desigualdade brasileira.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) relativo à Rede Pública,            

indicador que reúne os resultados de fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações,               

aponta uma queda vertiginosa no desempenho dos alunos ao longo do ciclo da Educação              

Básica. Além da piora dos resultados em termos de conclusão do ensino e aprendizagem              

adequada, há uma estagnação da nota do Ideb no Ensino Médio ao longo dos anos, como                

ilustrado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Evolução do Ideb no Ensino Básico (2005-2017) 

    

Fonte: Ideb/Inep (2017). Elaboração própria. 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado pela          

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), avalia amostras          

 



formadas por jovens que compõem a faixa etária dos 15 anos, a fim de comparar como                

estudantes desse grupo adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais (PISA, 2015). O           

Brasil, no relatório de 2015, aparece entre os países com os piores índices em todas as áreas                 

analisadas, ficando abaixo da média da OCDE em ciências (401 pontos, comparados à média              

de 493 pontos), leitura (407 pontos, comparados à média de 493) e matemática (377 pontos,               

comparados à média de 490 pontos). Comparado a países latino-americanos, todos com notas             

aquém da média da OCDE, o Brasil apresenta os piores desempenhos, ficando à frente              

somente do Peru em ciências e leitura, como observado nos gráficos seguintes:  

 

Gráfico 4 - Desempenho em Ciências no Pisa (2015) 

 
Fonte: PISA/OCDE (2015). Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5 - Desempenho em Leitura no Pisa (2015) 

      
Fonte: PISA/OCDE (2015). Elaboração própria. 

Gráfico 6 - Desempenho em Matemática no Pisa (2015) 

    
Fonte: PISA/OCDE (2015). Elaboração própria. 

 

As médias do Brasil no PISA entre os anos de 2006 e 2015 mostram que não houve                 

progresso no desempenho dos alunos em ciências e leitura entre 2009 e 2015 e apontam uma                

queda em matemática entre os relatórios de 2012 e 2015. Em todas as edições do PISA                

comparadas, o Brasil esteve entre os últimos no ranking. 

 



 

Gráfico 7 - Evolução dos resultados do Brasil no PISA (2006-2015) 

 
Fonte: PISA/OCDE (2015). Elaboração própria. 

Dados de 2015 apontam que 62% das crianças e adolescentes fora da escola têm entre               

15 e 17 anos (o que corresponde a 1.543.713 de jovens), recorte etário dentro da população                

em idade escolar que teve menor crescimento de inclusão nos últimos anos - apenas 3,8%               

entre 2005 e 2015 . O abandono escolar é uma realidade ao longo do Ensino Básico e a cada                  2

100 estudantes que ingressam no Ensino Fundamental apenas 59 terminam o 9º ano             

(UNICEF, 2014).  

Diante desse contexto marcado por altas taxas de evasão e abandono, somente 6,1             

milhões de jovens entre 15 e 17 - correspondente a 59% dos adolescentes nesta faixa etária -                 

completam o Ensino Básico sem atraso escolar superior a um ano. Essa porcentagem,             

entretanto, não ilustra um fenômeno uniforme, tendo em vista que fatores como a             

vulnerabilidade familiar, pobreza e outras ocorrências eventuais - como doenças e gravidez -             

aumentam a probabilidade de abandono e atraso escolar.  

Dentre os fatores elencados por estudos relacionados à evasão estão o fracasso escolar             3

(diretamente ligado à repetência), a necessidade de contribuir com a renda familiar, o racismo,              

2 Levantamento realizado pelo Movimento Todos Pela Educação com base nos resultados de 2015 da Pesquisa                
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). 
3 Os estudos nos quais a afirmação se baseia são: Educação Já - Uma proposta suprapartidária de estratégia                  
para a educação básica brasileira e prioridades para 2019-2022 (Movimento Todos Pela Educação); Panorama              
da distorção idade-série no Brasil (UNICEF, 2018); Quem são os jovens fora da escola? (INSTITUTO               
UNIBANCO, 2016) e Políticas públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens (Brava, Instituto                
Unibanco, Insper e Instituto Ayrton Senna, 2017). 

 



a gravidez na adolescência e os entraves relativos ao engajamento dos jovens nas atividades              

escolares. 

3.1. Fracasso escolar 
Apesar de sua extrema relevância, a discussão acerca do emprego do termo “fracasso             

escolar” para caracterizar a defasagem idade-série não será realizada no presente trabalho.            

Amplamente utilizada no meio acadêmico, a expressão faz uso da palavra “fracasso” para             

classificar diferentes realidades socioeconômicas e trajetórias pessoais que têm em comum o            

atraso escolar, o que gera o seguinte questionamento: todas os casos de defasagem             

idade-série, independente do contexto no qual se inserem, podem ser considerados fracassos?            

Dada esta ponderação, o trabalho fará uso do termo de acordo com a revisão bibliográfica               

realizada e os estudos mais recentes sobre evasão escolar. 

O fracasso escolar, primeiro dos itens elencados como fatores de evasão, é fortemente             

atrelado à taxa de distorção idade-série - média de dois ou mais anos de atraso escolar - que                  

afeta sobretudo adolescentes que, por terem sido reprovados ou por evadirem em dado             

momento, encontram-se em uma série não correspondente à sua idade. No Brasil, mais de 7               

milhões de estudantes da educação básica estão em situação de distorção (UNICEF, 2018).  

De acordo com os dados do Censo Escolar 2017, 12% dos estudantes dos anos iniciais               

do ensino fundamental estão em situação de distorção idade-série. Nos anos finais do             

fundamental, o índice sobe para 25,9% e, no ensino médio, chega a 28,2%. Esses índices               

correspondem a cerca de 5 milhões de estudantes com mais de dois anos de atraso em todo o                  

ensino fundamental e mais de 2 milhões no ensino médio - etapa com maior percentual de                

distorção idade-série e evasão escolar.  

A maioria das crianças ingressa no Ensino Básico na idade correta, mas diante de              

condições adversas grande parte não aprende o conteúdo curricular da maneira devida, o que              

aumenta a repetência e contribui para a evasão. A distorção idade-série afeta as trajetórias dos               

estudantes e atinge sobretudo a parcela da população jovem desassistida em seus direitos             

constitucionais - como o direito ao acesso a um sistema educacional que permita inclusão              

social e o combate a vulnerabilidades sociais e civis - aumentando ainda mais a desigualdade               

no ensino brasileiro. 

A Rede Pública, que atende 81,7% dos estudantes matriculados no Ensino Básico,            

concentra 6.858.030 crianças e jovens com atraso escolar de mais de 2 anos, o equivalente a                

 



95% dos alunos com distorção idade-série no país, ao passo que a rede privada possui               

304.546 alunos na mesma situação (INEP, 2017). A comparação entre as taxas de alunos em               

distorção nas redes pública e privada pode ser observada no gráfico abaixo: 

Gráfico 8 - Percentual de estudantes das redes públicas e privada em situação de              

distorção idade série (2017) 

 
Fonte: Censo Escolar (2017). Elaboração própria 

Como ilustrado no gráfico 9, as taxas de distorção idade-série por ano escolar apontam              

um crescimento percentual sucessivo do 1° ao 6° ano do Ensino Fundamental. A queda do               

indicador, a partir do 7° ano, não indica melhora no contexto educacional mas é decorrente de                

um outro desafio, o aumento da evasão escolar. Fenômeno semelhante acontece na 2° e na 3°                

série do Ensino Médio, que apresentam taxa de distorção menor que a 1º série devido ao                

grande número de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos que abandonam os estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 9 - Distorção idade-série ao longo do Ensino Básico (2017) 

 
Fonte: Censo Escolar (2017). Elaboração própria 

3.2. Renda familiar e emprego 
Outro fator que merece destaque é a alta correlação entre renda e permanência escolar,              

de modo que, quanto maior a renda, maior a permanência dos jovens na escola. De acordo                

com o estudo do Instituto Unibanco Aprendizagem em Foco (2015), a média de renda familiar               

por pessoa cai para menos da metade quando comparados os estudantes que finalizaram o              

Ensino Médio (R$ 885,00) e aqueles que não terminaram o Ensino Fundamental (R$ 436,00). 

A correlação entre renda e permanência escolar está atrelada à evasão de jovens que              

deixam os estudos diante da necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar.             

Esse fenômeno é maior entre os jovens do sexo masculino e favorece o ingresso precoce e                

precário no mercado de trabalho. Diante da diferença com a qual a questão se expressa entre                

homens e mulheres, vale ressaltar que as trajetórias escolar e profissional devem ser             

analisadas por meio de um viés de gênero - mais intenso nas classes populares - e requerem a                  

separação e comparação de dados entre eles. 

No Brasil, de um total de 690 mil homens com idade entre 15 e 17 anos fora da escola                   

sem o Ensino Médio concluído, 63% trabalham ou estão procurando emprego, percentual            

substancialmente maior se comparado aos homens da mesma faixa etária que permanecem na             

escola - 32%. Entre as mulheres que abandonaram a escola antes de completar o Ensino               

Médio somente 29% trabalham e entre aquelas que ainda estão estudando, essa porcentagem             

cai para 23%. Vale pontuar que 35% das mulheres entre 15 e 17 anos que evadiram já são                  

mães (INSTITUTO UNIBANCO, 2016). 

 



Expandindo a faixa etária jovem analisada, constata-se que em 2017 mais de 25             

milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos não estavam matriculados na escola, em cursinhos               

preparatórios para vestibular, cursos técnicos ou de qualificação profissional nem tinham           

completado o ensino superior. Entre 2016 e 2017 esse grupo cresceu 1,4% o que representa               

aumento de 343 mil pessoas nesse contexto composto majoritariamente por homens (52,5%).            

Destes, 23% têm somente o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto e             

21,9% possuem o fundamental incompleto ou não têm instrução (PNAD, 2017).  

Dentre os jovens que evadiram sem completar o Ensino Básico ou não deram             

continuidade aos estudos, as justificativas mais recorrentes, como mostra o gráfico 10, foram             

relacionadas ao trabalho - cerca de 40% afirmaram que trabalhavam, buscavam emprego ou             

ingressariam no mercado de trabalho em breve. Entre os homens, a porcentagem de respostas              

ligadas ao mercado de trabalho chegou a 49,4% enquanto 28,9% das mulheres afirmaram que              

não estudavam ou buscavam qualificação pela mesma razão. A responsabilidade em relação            

aos afazeres domésticos é outro aspecto que aparece de maneira discrepante entre homens e              

mulheres: ao passo que 24,2% das mulheres abandonam os estudos para cuidar da casa, de               

crianças, adolescentes, idosos ou de pessoas com necessidades especiais somente 0,7% dos            

homens apresenta o mesmo motivo (PNAD, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 10 - Pessoas entre 15 e 29 anos que não frequentavam escola ou qualificação               

nem haviam concluído o ensino superior (2017) 

 
Fonte: PNAD (2017). Elaboração própria 

 

O abandono escolar decorrente da busca pela inserção no mercado de trabalho faz com              

que muitos jovens não consigam um emprego por não possuírem as habilidades requeridas             

pelo mercado formal ou comecem a trabalhar com nível precário de escolaridade. Por não              

possuírem as competências necessárias, o mercado informal acaba se mostrando a opção mais             

recorrente e condena estes jovens a trabalhos com menores remunerações, maior instabilidade            

e à margem da formalidade e das leis trabalhistas. Em caso de desemprego, o número de                

jovens que retorna aos estudos é baixo (INSTITUTO UNIBANCO, 2016). 

O relatório Out of school and out of work - risk and opportunities for Latin America’s                

Ninis divulgado pelo Banco Mundial em 2016 reporta essa situação - crescente na América              

Latina - e aponta a correlação entre evasão escolar e os jovens ‘nem-nem’, que nem estudam                

nem realizam atividade remunerada. Segundo o estudo, o Brasil é um dos países com maior               

 



número absoluto de ‘nem-nens’ na região e, segundo dados de 2017, possui 11,2 milhões de               

pessoas entre 15 e 29 anos que não trabalham nem estudam (PNAD, 2017). 

De acordo com o levantamento realizado pelo Banco Mundial, cerca de 60% dos             

‘nem-nens’ latino-americanos pertencem a famílias pobres ou vulneráveis e a grande maioria            

possui baixos níveis de escolaridade, o que contribui com a persistência de desigualdades             

intergeracionais. Tal desequilíbrio acaba por obstruir a mobilidade social e a redução da             

pobreza.  

3.3. Dimensão racial 
O fator racial é crucial para a compreensão das desigualdades no âmbito escolar que              

contribuem para o fenômeno da evasão. Em 2017, 9,3% da população declarada preta ou              

parda com idade a partir de 15 anos era analfabeta, enquanto essa taxa entre pessoas de cor                 

branca era de 4% (PNAD, 2017). No gráfico abaixo, observa-se que, apesar de uma maior               

queda do analfabetismo entre negros e pardos que entre brancos durante o período de 2016 a                

2017, há forte discrepância dos dados quando comparados à população branca:  

Gráfico 11 - Taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, por                

raça (%) (2017) 

 
Fonte: PNAD (2017). Elaboração própria 

 



Outra taxa que ilustra a desigualdade racial no sistema educacional brasileiro se refere             

à distribuição de pessoas de 25 anos ou mais segundo nível de instrução. A partir do gráfico                 

12, nota-se que o número negros e pardos que não completaram nem a primeira etapa do                

ensino básico é 13,8% maior que o número de brancos na mesma condição. Em contrapartida,               

é possível observar que a taxa de brancos com nível superior completo é 13,6% maior que a                 

de não brancos: 

Gráfico 12 - Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, segundo o nível de                 

instrução, por raça (%) (2017) 

 
Fonte: PNAD (2017). Elaboração própria 

Em todos os níveis de instrução - fundamental, médio e superior - os dados apontam               

para uma marcante desigualdade entre raças no acesso à educação, o que traz como              

consequência uma considerável diferença quanto ao número médio de anos de estudo entre             

pessoas com mais de 25 anos. Enquanto, de acordo com os dados de 2017, a população branca                 

possui média de 10,1 anos de estudo, os negros e pardos apresentam média de apenas 8,2                

anos, como ilustrado no gráfico abaixo:  

 

 



Gráfico 13 - Número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade,                  

por raça em anos (2017)  

 
Fonte: PNAD (2017). Elaboração própria 

Os resultados do levantamento realizado pelo IBGE mostram que a compreensão das            

trajetórias escolares perpassa necessariamente pela questão racial brasileira e pela forma pela            

qual ela foi conduzida historicamente. Segundo Munanga (2005), o apagamento das tensões            

raciais acabam tornando o ambiente escolar ainda mais hostil e facilitam a evasão de alunos               

negros. A falta de debate e de diálogo sobre o tema favorece comportamentos racistas entre               

docentes e não promove uma preparação efetiva dos professores que devem ter uma             

abordagem profissional acerca da diversidade. As tensões na relação professor aluno se            

somam a conteúdos preconceituosos nos materiais didáticos e à omissão da história e da              

cultura negra nos currículos escolares - que possuem caráter eurocêntrico e não promovem             

uma educação multirracial pautada na pluralidade étnica, cultural e religiosa brasileira.  

Dessa forma, como reflexo de uma estrutura social racista, a escola impõe uma             

inferioridade dos povos não brancos que tende a ser incorporada pelos alunos por meio de               

práticas racistas do cotidiano escolar (TRINDADE, 1994). Isso acaba por prejudicar o            

aprendizado e o senso de pertencimento do aluno negro ao sistema escolar e acaba sendo um                

dos fatores para os coeficientes de repetência e de evasão escolar elevados do alunado negro               

 



em comparação ao alunado branco (MUNANGA, 2005, p. 16), bem como a alta correlação              

entre negritude e pobreza no Brasil.  

3.4. Gravidez na adolescência 
Entre as mulheres, a gravidez na adolescência é um dos fatores mais relevantes para a               

compreensão da evasão. Apenas 2% das adolescentes que engravidam retomam os estudos.            

Dentre as 610 mil mulheres na faixa etária dos 15 aos 17 anos em situação de evasão antes da                   

conclusão do Ensino Básico, 35% já são mães, o equivalente a 212 mil jovens (INSTITUTO               

UNIBANCO, 2016). Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado em           

março de 2018, ainda que a taxa de gravidez entre adolescentes de 15 a 19 anos tenha caído                  

nas últimas duas décadas, esse indicador apresenta números mais altos que em outros países              

latino-americanos, o que pode ser observado no gráfico abaixo. 

Gráfico 14 - Taxa de nascimento a cada mil adolescentes entre 15 a 19 anos (2010-2015) 

 
Fonte: Organização Mundial da Saúde (2018). Elaboração própria 

 

Para a compreensão da gravidez na adolescência e seu impacto no percurso escolar             

dos jovens é necessário considerar que as dimensões de classe e de gênero são intrínsecas ao                

fenômeno. Segundo levantamento realizado pelo programa para a juventude do Fundo de            

População das Nações Unidas (UNFPA) em 2016, as classes mais pobres com menor acesso à               

educação e informação historicamente concentram o maior número de gestações indesejadas.           

Dentre as mulheres com 15 a 19 anos grávidas, a maioria é composta por adolescentes negras                

com baixa escolaridade (IBGE, 2016). 

 



A variável gravidez não parece mudar o rumo das trajetórias dos pais adolescentes,             

visto que, aqueles pertencentes às classes alta e média em sua maioria não interrompem seus               

percursos educacionais e as altas taxas de evasão escolar entre os homens de classes mais               

baixas estão atreladas à entrada precoce no mercado de trabalho e não são uma decorrência               

direta da paternidade. Ainda que os homens tenham uma tendência maior à evasão, a gravidez               

precoce aumenta o risco de abandono escolar entre as mulheres cerca de quatro vezes              

(INSTITUTO UNIBANCO, 2016). 

A gestação precoce gera constrangimentos e restrições de tempo e atividades às            

adolescentes que acabam desmotivadas ou impedidas de dar continuidade aos estudos. Suas            

taxas elevadas são responsáveis pela evasão escolar de uma significativa parcela de meninas             

que tem no sistema de educação a mais relevante forma de inserção social e ascensão               

econômica. A conciliação dos estudos com o trabalho - sobretudo caso o parceiro não              

contribua com os custos relativos à criação da criança ou esteja desempregado - e com as                

atividades domésticas e maternas comprometem ou impossibilitam o retorno dessas jovens à            

escola.  

Este cenário cria um círculo vicioso que contribui com a manutenção de desigualdades             

socioeconômicas, dado que a maior parcela das mães adolescentes faz parte de grupos             

vulneráveis. Ao evadirem do Ensino Básico, mães de baixa renda se deparam com uma série               

de entraves para a retomada dos estudos, tornando-se mais sujeitas ao desemprego, à inserção              

no mercado informal e à dependência financeira dos familiares, fatores inadequados ao bem             

estar econômico feminino e geradores de maior propensão à pobreza.  

3.5. Entraves no engajamento 
O engajamento dos jovens nas atividades escolares esbarra em aspectos institucionais,           

econômicos e familiares, de modo que impedimentos externos muitas vezes privam os alunos             

do contato efetivo com a educação. Dentre os entraves, encontra-se a ausência de unidades de               

ensino nos arredores da residência da criança ou adolescente ou a indisponibilidade de             

transporte para locomoção até a escola mais próxima. A extrema pobreza como condição             

financeira familiar dos estudantes é outro fator que acaba por impossibilitar o engajamento             

escolar devido à falta de recursos básicos como vestuário, materiais escolares, livros,            

alimentação e estrutura para estudo em casa.  

 



Outras condições não impedem a presença dos alunos na sala de aula, mas são              

limitantes em termos de locomoção e de envolvimento com as dinâmicas em sala de aula,               

como deficiências físicas e/ou intelectuais e doenças crônicas, contagiosas ou graves. Esses            

fatores restringem o tempo disponível dos alunos para se dedicarem às atividades escolares             

que, por sua vez, demandam tempo considerável, pois incluem o trajeto até a escola, a               

duração das aulas e a resolução de exercícios em casa que visam reforçar o conteúdo               

ensinado. 

O desengajamento também surge como uma resposta às frustrações ligadas a           

dificuldades, momentâneas ou recorrentes, na compreensão das matérias e ao distanciamento           

e desentendimentos entre professores e alunos. A falta de dinamicidade no repasse de             

conhecimento e a exclusão de alunos no processo de formulação das atividades escolares             

contribuem com uma conjuntura na qual “milhares de crianças, adolescentes e jovens, mesmo             

matriculados em uma escola, permanecem excluídos de uma educação participativa,          

democrática, conscientizadora, dialógica, autônoma e afetiva” (PIANA,  2009).  

A falta de acompanhamento e intervenção por parte da coordenação e do corpo             

docente em situações de dificuldade de compreensão do conteúdo e baixo desempenho faz             

com que as frustrações dos alunos se tornem fatores de desestímulo e abandono escolar. A               

respeito da relação professor-aluno é importante levar em conta a precariedade que marca a              

carreira de professor no Brasil e acaba por afetar a dinâmica em sala de aula.  

Segundo a pesquisa Profissão Professor realizada pelo Movimento Todos pela          

Educação no início de 2018, 49% dos professores do Ensino Básico não recomendam a              

profissão devido à desvalorização do docente, à má remuneração e a dificuldades da rotina.              

Aproximadamente 75% dos professores da Rede Pública entrevistados pela pesquisa são os            

maiores responsáveis pela renda familiar e 30% dos professores da Rede Pública estadual e              

22% dos docentes da Rede municipal realizam atividades extras para complementar a renda.  

Em 2014, mais de 95% dos professores brasileiros tinham salários inferiores a R$             

3.500,00 (INEP, 2017) e, ainda que o piso salarial tenha recebido aumentos acima da inflação               

desde que foi instituído, em 2008, em 2017 apenas 45% dos municípios brasileiros e 17               

estados declararam pagar salário igual ou maior que ao valor determinado (MEC, 2017). De              

acordo com o relatório Education at a glance (OCDE, 2018) o Brasil é um dos países em que                  

a profissão possui a menor remuneração, ficando atrás de nações com nível socioeconômico             

semelhante, como observado a seguir: 

 



 

Gráfico 15 - Salário inicial de professores da Educação Básica em dólares (2017) 

 
Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (2018). Elaboração própria. 

 
Além da busca por reconhecimento monetário, segundo o levantamento do          

Movimento Todos pela Educação, os professores demandam maior envolvimento nas          

decisões ligadas à política educacional, acesso a programas de formação continuada,           

disponibilização de recursos digitais para uso em sala de aula e apoio relacionado à saúde               

física e mental. A alta carga horária, as fragilidades das escolas, o grande número de alunos                

por classe e a pressão por metas - que muitas vezes se restringem à análise de indicadores de                  

desempenho, sem levar em conta a função política e social mais ampla da educação - são                

fatores que criam entraves para um trabalho docente adequado e levam professores da Rede              

Pública ao estresse e adoecimento (TOSTES et al., 2018).  

Diante das deficiências no sistema de ensino e da desvalorização do corpo docente, a              

qualidade dos serviços educacionais é percebida como baixa por parte dos alunos o que              

diminui a atratividade da escola e faz com que muitos jovens vejam o tempo dedicado às                

atividades educacionais como ‘perdido’. O desencorajamento resulta tanto da realidade          

desfavorável ao ensino quanto da falta de percepção dos alunos acerca da importância dos              

estudos, o que decorre de falhas na comunicação entre a escola, os professores e os               

estudantes, de modo que a utilidade da educação se perde e deixa de ser discutida no espaço                 

escolar. 

Nesse contexto, a própria realidade da escola se configura como um fator de risco para               

a evasão dos alunos, submetidos a um modelo de educação que tem como desafios a               

 



atratividade e valorização da carreira do professor, a formulação e implementação de uma             

política educacional que abranja as desigualdades do ensino no país e a criação de um novo                

modelo de escola que promova o protagonismo e o engajamento dos estudantes (ABRUCIO;             

SIMIELE, 2015). 

  

 



4. INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL: A REDE DE CURSINHOS        
POPULARES UBUNTU 

4.1. Cursinhos populares 
Os cursinhos populares têm origem em iniciativas da sociedade civil que possuem a             

finalidade de diminuir a desigualdade no acesso ao ensino superior público e gratuito. Ainda              

em 1950, surgiram iniciativas organizadas por alunos do Grêmio da Faculdade Politécnica da             

USP e do Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira (CAASO) do campus da USP em               

São Carlos (CASTRO, 2005, p. 14). Os cursinhos de baixo custo criados por Diretórios              

Acadêmicos de universidades a partir de meados do século passado são, portanto, a gênese              

dos cursinhos populares em expansão na atualidade. O modelo inicial visava atender jovens             

sem recursos para pagar altas mensalidades em pré-vestibulares - objetivo que permanece nos             

dias de hoje - e tinha como professores e articuladores os próprios alunos da graduação,               

restringindo-se ao espaço universitário e tendo pouca visibilidade e alcance (WHITAKER,           

2010). 

Uma contribuição à formação dos cursinhos populares, sobretudo durante a Ditadura           

Militar (1964 - 1985), é a Teologia da Libertação que influenciou a “composição da              

identidade dos Cursinhos Populares, os quais são pautados na prática da solidariedade e da              

organização social, herdadas das Comunidades Eclesiais de Bases” (CASTRO, 2005, p.15).           

Segundo Castro (2005), após a redemocratização no fim dos anos 80, os chamados             

‘novíssimos movimentos sociais’ trouxeram mudanças em relação às práticas dos          

movimentos sociais até então vigentes, ao mesmo tempo em que ocorria a ampliação dos              

cursinhos para a população de baixa renda existente nas universidades. 

Os novos movimentos sociais trouxeram uma agenda de demandas e uma cultura            

política distintas das vigentes nas décadas anteriores, transformando a forma de pensar            

políticas públicas para populações até então negligenciadas pelas leis - grupos étnicos-raciais,            

crianças e adolescentes e mulheres. Neste contexto de construção de redes de movimentos             

sociais temáticos, as demandas escolares ganharam mais forma e espaço na discussão pública             

(GOHN, 2010).  

Alguns dos eixos mais reivindicados acerca da educação são: escola pública com            

qualidade - demanda que surgiu entre os sindicalistas e tantos outros agentes sociais, é              

reforçada por indicadores de desempenho e muitas vezes é reduzida à instrumentalização para             

formação de mão de obra, desconsiderando o pensamento crítico e a capacidade de reflexão              

 



autônoma; aumento de vagas nas escolas de Ensino Básico - nos últimos anos a cobertura do                

Ensino Básico foi ampliada, mas existem demandas relativas à melhoria na distribuição das             

vagas e nos critérios de alocação dos alunos; e por fim, lutas pelo acesso a diferentes níveis                 

de ensino - a mobilização das camadas populares pelo acesso ao ensino superior se fortaleceu               

nos últimos anos e, ainda que tenha sido respondida por programas governamentais ligados a              

cotas, bolsas e financiamentos, a exclusão de populações pobres e vulneráveis ao ensino             

superior permanece (GOHN, 2010, p. 348-349).  

Em meio a um contexto de expansão do ensino superior e do reconhecimento da              

educação como uma ferramenta de inclusão e de enfrentamento de vulnerabilidades, os            

cursinhos populares tiveram grande expansão nas últimas décadas e se consolidaram: 

a partir do engajamento voluntário ou militante de seus colaboradores,          
apresentando-se como gratuitos ou financiados a taxas módicas, sendo         
frequentemente (embora não necessariamente) focados na atração de perfis         
socioeconômicos e raciais de alunos historicamente excluídos do ensino superior          
público (BONALDI, 2018). 

Além da sua expansão numérica, os cursinhos romperam com os limites das            

universidades e igrejas e ganharam maior visibilidade configurando-se como parte de           

reivindicações sociais por políticas compensatórias (WHITAKER, 2010). Deste modo, hoje          

eles figuram na agenda governamental e, por meio de parcerias com instituições públicas ou              

privadas, alguns têm sido financiados com recursos públicos. Devido ao seu discurso            

democratizante, observa-se uma tendência de que os cursinhos - que hoje se configuram como              

política social de governos isolados - tornem-se uma política social de ação afirmativa de              

alcance nacional estabelecida por meio de diretrizes unificadas da União ou através de             

iniciativas isoladas em todo o país (CAMARGO, 2009, p. 92).  

A gestão horizontal, a discussão coletiva e o compromisso com a igualdade e com a               

promoção da cidadania são características marcantes do fenômeno (CASTRO, 2011). Grande           

parte dos professores voluntários trabalha em outras escolas e os gestores e coordenadores             

são, de modo geral, graduados em cursos das humanidades ou das licenciaturas em             

instituições públicas - em sua maioria recém-implantadas no contexto do Reuni - e vêm de               

grupos familiares com pouco capital econômico (BONALDI, 2018). Outra característica          

relevante é o número expressivo de ex-alunos que, aprovados, contribuem com atividades            

administrativas e de ensino, o que sugere um forte caráter mobilizador dessas iniciativas. 

 



Segundo Whitaker (2010), os cursinhos populares têm como maior desafio seu próprio            

objetivo central: 

Neutralizar as barreiras que o sistema capitalista proclama ter destruído, com a            
estratificação formada por classes "abertas", mas que, ao mesmo tempo re-construiu           
a partir da formação de instâncias acessíveis apenas aos que já ocupam as melhores              
posições na pirâmide social (WHITAKER, 2010, p. 290 ). 

Para Whitaker, é necessário que o cursinho auxilie os alunos a ajustarem suas             

aspirações e expectativas a condições reais, de modo que oportunidades efetivas sejam            

aproveitadas e as frustrações ou insucessos - que geralmente levam os alunos a deixarem os               

cursinhos - sejam combatidas e trabalhadas. O alargamento do capital cultural dos jovens é              

proporcionado pelo diálogo com aqueles professores e orientadores que, a fim de            

transformarem a iniciativa em uma ação afirmativa eficiente, levam em conta que a função do               

cursinho vai além da preparação para vestibulares e por isso tem como ponto central o               

estímulo ao pensamento crítico acerca da realidade.  

Deste modo, a aquisição de novos conhecimentos - independente de uma aprovação no             

vestibular - deve ser encarada como uma conquista importante na formação dos jovens, dadas              

a função social da educação e a ampliação de possibilidades de capacitação profissional que o               

estudo proporciona.  

Enquanto a maioria dos cursos pré-vestibulares tradicionais fazem uso de          

metodologias de ensino meramente conteudistas, voltadas à memorização e à resolução           

exaustiva de exercícios relativos aos conteúdos cobrados pelas provas, os cursinhos populares            

tendem a apresentar maior compromisso - que deve ser reiterado e fortalecido - de favorecer o                

debate, a criticidade e a participação do estudante enquanto sujeito participativo no processo             

de aquisição de saberes. 

 

4.2. A Rede 
A Rede de Cursinhos Populares Ubuntu se localiza na Zona Sul de São Paulo e se                

constitui por cinco unidades espalhadas no Jardim Ângela, zona sul da capital e do município               

de Itapecerica da Serra. Caracterizada como um projeto socioeducativo cultural sem fins            

lucrativos, a Rede atua na região desde 2014, oferecendo aulas semanais, aos sábados,             

voltadas à ministração do conteúdo cobrado pelas provas do Enem e demais vestibulares para              

jovens que realizaram a inscrição no projeto. Seus objetivos consistem em proporcionar que             

 



alunos de baixa renda tenham acesso a universidades públicas ou a bolsas integrais em              

faculdades conceituadas e em oferecer formação cidadã e crítica aos estudantes. 

O Ubuntu surgiu por meio da mobilização de professores da Rede Pública que, diante              

de inúmeros entraves e da precariedade do ensino, uniram-se em prol de uma ação              

comunitária que visa contornar a defasagem de alunos que se encontram à margem de uma               

educação formal efetiva - tanto em termos de conteúdo quanto de desenvolvimento político e              

social. Segundo o material de apresentação e divulgação da Rede, suas motivações são os              

seguintes:  

“Existimos porque no Brasil o ensino público básico em geral apresenta uma baixa             
qualidade e, por outro lado, o acesso ao ensino superior público aparece como uma              
barreira social/obstáculo para os estudantes dos setores populares, em especial para           
os negros. Nosso projeto se insere justamente nesta perspectiva de oferecer à            
população jovem periférica oportunidades educacionais e cidadãs para romperem a          
lógica existente de exclusão social e transformarem suas vidas e de seus familiares.” 

 

A escolha do nome do projeto está ligada a um dos seus valores norteadores: a               

coletividade. A palavra africana Ubuntu significa “eu sou porque nós somos” e sua filosofia              

entende o coletivo como uma condição para a humanidade e, portanto, o bem comum deve               

orientar todas as interações e atitudes. A visão que pauta o projeto defende a coletividade em                

detrimento da competitividade que, por sua vez, faz-se marcante em ambientes           

pré-vestibulares marcados pela ideia de concorrência.  

O Ubuntu tem parcerias com ONGs, associações, centro culturais e igrejas que cedem             

salas para que os professores da Rede possam ministrar as aulas semanais e a coordenação               

tenha um espaço para o atendimento dos alunos e a organização de atividades pedagógicas.              

Deste modo, diferentes atores das regiões nas quais o projeto atua são envolvidos para que               

suas ações sejam viabilizadas.  

A Rede é estruturada a partir de práticas pedagógicas construídas e pensadas            

coletivamente e da gestão autônoma de cada unidade. O projeto conta com cinco polos: Casa               

de Cultura M’Boi Mirim, Guarani, Rosa Luxemburgo, Santo Dias e a unidade foco da              

presente pesquisa, Alan Soares. Os quatro primeiros se localizam no município de São Paulo,              

de modo que somente a unidade Alan Soares se situa em Itapecerica da Serra, mais               

precisamente no bairro Jardim Jacira, vizinho à capital com a qual se conecta fortemente em               

termos territoriais, sociais e de serviços. 

 



Dentre as cinco unidades, duas aderiram ao projeto em 2018 - Rosa Luxemburgo e              

Casa de Cultura M’Boi Mirim. Apesar da expansão, limitações de estrutura física e recursos              

financeiros fizeram com que somente metade dos alunos interessados fossem atendidos pela            

Rede. Ainda que a procura pelo Ubuntu seja grande e crescente, o maior desafio apontado               

pelos gestores da Rede é a evasão, muitas vezes sem justificativa clara por parte dos alunos,                

que acontece durante o período letivo. Segundo constatação de seus gestores,           

aproximadamente metade dos jovens que ingressam na Rede deixam de frequentar as aulas,             

de modo que novas vagas são abertas e preenchidas por novos alunos, que, por não terem                

acompanhado as aulas anteriores e a progressão do curso, apresentam defasagem em relação             

aos colegas e ao conteúdo ministrado.  

Outra adversidade enfrentada pelo Ubuntu é a limitação financeira, visto que           

atualmente o projeto não conta com patrocínios. Até o ano de 2016, a Rede recebia ajuda de                 

R$15,00 por hora/aula do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), recurso que deixou             

de ser repassado devido ao corte de verbas da organização. A dificuldade de comunicação              

entre os Pólos e entre os coordenadores e familiares dos jovens é outra queixa levantada na                

Rede e se relaciona à sobrecarga dos voluntários devido ao acúmulo de atividades -              

profissionais, pessoais e relativas ao cursinho.  

Fazendo frente aos desafios, a Rede possui como maior potência a dedicação e o              

compromisso dos coordenadores e professores que, apesar do cansaço e das limitações de             

recursos da Rede, promovem um projeto coeso e capaz de mobilizar a população jovem. A               

horizontalidade e a autonomia na gestão das unidades permitem maior coletividade e            

dinamicidade nas relações e tomadas de decisões e são outro ponto forte do Ubuntu. Por fim,                

as parcerias estabelecidas com a comunidade são uma saída eficiente para viabilizar o projeto              

sem um aumento de custos e fortalecem a atuação da Rede.  

 

4.2.1. Perfil dos estudantes 
Segundo os questionários aplicados pelo núcleo de pesquisa EAESP-FGV e UFABC           

(2018) em todas as unidades da Rede, é possível compreender a composição e o perfil dos                

seus estudantes. Em relação à composição de gênero, dentre os 216 alunos respondentes - que               

fazem parte de um universo de 290 jovens inscritos na Rede - 76,4% são mulheres, o que                 

aponta uma grande predominância feminina. A cobrança financeira e simbólica para que os             

homens ingressem no mercado de trabalho - queixa muito presente nos relatos dos alunos - é                

 



um dos aspectos ligados a essa diferença. Outro fator relevante é a influência dos modelos               

familiares, uma vez que há uma discrepância entre o grau de escolaridade de mães e pais:                

mais da metade das mães dos alunos participantes possui graduação ou licenciatura enquanto             

somente 14% dos pais têm curso superior. 

No que diz respeito às trajetórias escolares, o levantamento mostra que quase 90% da              

amostra cursa ou cursou todo o Ensino Básico em escolas públicas e que a maioria dos jovens                 

participantes da Rede ainda está no Ensino Médio (61,5%). Além disso, cerca de 20% dos               

alunos já fez ou está fazendo ensino técnico. Portanto, atividades estudantis ou de capacitação              

- além do próprio cursinho - fazem parte das rotinas de grande parte jovens. 

Em relação ao perfil socioeconômico, 73,3% dos estudantes possui renda mensal           

familiar de apenas dois salários mínimos, o que indica risco de evasão, tendo em vista a alta                 

correlação entre renda e permanência nos estudos. Por fim, o levantamento revela que 89%              

dos jovens não contribuem financeiramente para as despesas domésticas, índice alto e ligado             

ao dado de que mais de ¾ dos alunos da Rede são mulheres e, portanto, apresentam menor                 

tendência a deixar os estudos devido à inserção no mercado de trabalho quando comparadas              

aos homens.  

4.3. Polo Alan Soares 
O Polo Alan Soares, unidade na qual o processo de escuta se consolidou, localiza-se              

nas dependências da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Paróquia Santíssima Trindade, no             

Jardim Jacira, em Itapecerica da Serra (SP). Seu nome é uma homenagem a Alan Soares,               

jovem negro e morador da periferia que teve sua trajetória voltada à luta pelo acesso à                

educação e faleceu em 2017, vítima de uma doença. Apesar das dificuldades para acessar o               

ensino superior, ele se formou em Engenharia de Produção pela Universidade Presbiteriana            

Mackenzie - sendo um dos poucos negros da periferia a frequentar a instituição.  

O polo é um dos maiores do projeto e, juntamente com a unidade Santo Dias, iniciou o                 

ano com 80 alunos e possui duas salas - as outras unidades atendem cerca de 40 alunos e                  

somente uma turma. Devido ao uso do espaço físico e de materiais da Igreja, como projetores,                

a unidade depende da gestão da paróquia para usufruir de sua infraestrutura. A Igreja              

recentemente cedeu espaço para que o cursinho organize uma biblioteca, o que vai possibilitar              

a  ampliação de sua utilidade e do alcance em relação aos moradores da região.  

 



Durante a ministração das aulas aos sábados, a Igreja realiza atividades também            

voltadas à população jovem, como catequese e crisma, além de reuniões e atividades de              

pastorais. A administração da Paróquia é realizada pela Comunidade Missionária de           

Villaregia – CMV, que tem sede na Itália e é ligada a projetos sociais nos municípios de                 

Embu-Guaçu (SP) e Itapecerica da Serra (SP). As doações de da Comunidade têm se              

missionários mostrado um apoio financeiro relevante diante da falta de patrocínios à Rede.  

  

 



5. RELATOS 

5.1. Relações familiares 
“Quando você acaba o Ensino Médio não é mais estudante, é um desempregado. Eu              
tenho é que estudar e passar no vestibular é esse ano agora. Meu pai fica falando pra                 
mim, ‘se você não entrar, vai trabalhar de servente de pedreiro’. Quando eu reclamo              
que tá difícil na escola, que é difícil entrar na faculdade, ele acha ruim. Ele não                
entende que é difícil estudar porque é uma pessoa de agir e não de pensar, porque só                 
faz trabalho braçal.” (J., 17 anos) 

O relato de J. aconteceu em meio a uma dinâmica de grupo sobre saúde mental               

organizada por um grupo de psicólogos nas unidades dos Cursinhos Ubuntu. A atividade tinha              

como objetivo formar pequenos grupos para a discussão sobre situações de conflito e             

problemas de saúde que mais afetam os jovens da região, de modo que os estudantes               

pudessem refletir e formular possíveis soluções para tais questões. Em todos os grupos, a              

relação familiar teve papel de destaque nas discussões, ora como espaço de acolhimento, ora              

como um ponto desencadeador de frustrações.  

Enquanto alguns jovens relatam ter apoio da família para persistir nos estudos e             

frequentar as aulas do Cursinho aos sábados, outros dizem que os familiares não             

compreendem a decisão por fazer faculdade. A fala de J. ilustra a cobrança familiar em               

relação à entrada no mercado de trabalho, pautada por aspectos não só financeiros, mas              

também simbólicos. Ele disse que cortou relação com a família, mesmo morando com os pais               

e a irmã, por falta de afinidade e que sente muita raiva do pai, a quem se refere como “ser                    

humano idiota com quem convivo”. 

Para J., a relação dos pais com a irmã mais nova é “muito mais tranquila” e, a despeito                  

do tratamento recebido por ele, ela é estimulada pelo pai a estudar. J. atribui essa diferença da                 

abordagem familiar aos diferentes papéis atribuídos a homens e mulheres: “quando ela for da              

minha idade, ela vai receber muito menos pressão pra ter que trabalhar.” As discussões              

travadas com o pai, para J., geraram um sentimento de tristeza e de constante incompreensão.               

Ele relatou que em meio a uma discussão sentiu “muita vontade de bater nele”, mas suas mãos                 

tremiam; “não quero ser um ser humano desprezível como ele, então eu tento me acalmar”. 

Os conflitos familiares devido à desaprovação dos pais pelo tempo que os jovens             

dedicam aos estudos recaem mais em homens do que em mulheres. Ainda que ambos              

recorrentemente tenham papel na contribuição financeira de seus lares, os jovens relataram            

que a opção de trabalhar e estudar é mais aceita para mulheres, ao passo que muitos homens                 

 



se sentem pressionados a trabalhar em tempo integral. Na roda de conversa, a falta de diálogo                

e de apoio familiar foram apontadas como fatores de solidão e desmotivação.  

“Até no final do passado eu era outra pessoa, bebia na sala na frente do professor,                
tinha as piores notas da turma. Eu mudei depois da tentativa [de suicídio], né? Tentei               
dentro da escola, me cortando, bem aqui [apontando para os pulsos]. Chegou a             
ambulância no meio do colégio e fiquei internada por vários dias. Não morri por              
muito pouco, menos de um centímetro. Minha mãe ficou muito assustada, nossa            
relação melhorou muito depois. Foi bom pra ela me entender mais, saca? Agora ela              
pergunta mais do meu dia, antes ela só reclamava. Foi preciso [a tentativa de              
suicídio] pra minha mãe me entender. Ela disse ‘L., eu aceito a sua sexualidade, suas               
notas baixas, essas merdas que você faz, eu não falo nada… o que mais você quer?’                
daí eu falei pra ela ‘você nunca me perguntou se era isso que eu queria’. Ela ficou                 
chateada que eu não falei nada disso antes, mas eu falei pra ela ‘como falar se você                 
nunca quis ouvir?’” (L., 17 anos) 

L. se refere à tentativa de suicídio como um recomeço. Dentre todos os aspectos do               

seu dia a dia que mudaram - dedicação aos estudos, relação com os professores e cuidado dos                 

amigos mais próximos - o que aparece como o mais relevante em suas falas é a atenção de sua                   

mãe. O reconhecimento de suas questões pessoais, apreensões e sonhos por parte dela faz com               

que a tentativa seja descrita como ‘válida’. Em suas falas, L. demonstrou incômodo com a               

liberdade antes experimentada e que parece ilustrar uma sensação de invisibilidade quebrada            

pelo episódio. Em nenhum momento L. mencionou alguma figura paterna, de modo que as              

referências à família se restringiram à figura da mãe.  

O apoio materno foi um aspecto relevante nas falas de muitos jovens.  

“Ela [mãe] me incentiva muito, mas sempre reclama que se sente sozinha… ela disse              
que eu posso fazer o curso que eu quiser, menos ser professora igual ela. Sou muito                
amiga da minha mãe, ela conta tudo pra mim e eu tento contar tudo o que dá pra ela,                   
tem coisas que ela prefere não saber.” (H., 17 anos) 

H. vive com a mãe e a irmã de 13 anos e não fez referências a seu pai. Relatou que a                     

mãe é professora na E.E. Professor Asdrúbal do Nascimento Queiroz, no Jardim Analândia,             

em Itapecerica, e assumiu um novo cargo em uma escola no Jardim Ângela, em São Paulo.                

Apesar da rotina sobrecarregada, H. disse que sua mãe é a pessoa que mais dá suporte aos                 

seus estudos e, todos os dias, a espera sair da ETEC no Jd. Ângela à noite para voltarem                  

juntas para casa em Itapecerica. Com o fim do Ensino Médio, H. pretende continuar              

estudando e fazer um curso de inglês (“é uma coisa que dá retorno e é muito importante para                  

conseguir um bom emprego”). 

M. (17 anos) também afirmou que a mãe tem grande papel na sua decisão em dar                

continuidade aos estudos: “ela entende que é por um bem maior, não tenho condições de               

 



pagar [a faculdade]... se a forma de ingressar é essa, então estuda”. Ela disse que sempre tirou                 

boas notas e que tinha medo da mãe, “ muito brava”, que sempre dizia ’se você vai na escola,                   

vai para estudar’”. 

Em algumas famílias, ainda que os pais defendam que os filhos devem dar seguimento              

aos estudos, os sentimentos de incompreensão e angústia relativos aos desentendimentos           

durante o período de preparação para os vestibulares persistem. Por mais que os pais              

reconheçam a opção dos filhos em estudar, a pressão e a ansiedade desencadeadas pelo              

vestibular e pelas atividades escolares são muitas vezes menosprezadas. B. disse que devido             

às provas, entregas de trabalho e à pressão para entrar na faculdade, sente-se constantemente              

ansiosa, o que tem atrapalhado seu desempenho e tem um efeito paralisante. Suas crises de               

choro e de ansiedade são interpretadas por seus pais como “drama”. 

“Eles acham que como eu não coloco comida em casa eu não tenho que me sentir                
assim, mas não é uma escolha. Eu tô bem ansiosa com tudo, com o ENEM chegando                
e um tanto de coisa pra entregar na escola. Eu tive uma crise de ansiedade esses dias                 
e ligaram pra minha mãe da escola. Quando eu cheguei em casa ela brigou comigo,               
disse que eu invento ‘problema onde não tem’. Sempre tem briga em casa… se eu               
estudo muito ou se estudo pouco. Eu acabo nem contando as coisas lá em casa.               
Guardo tudo pra mim mesmo. Aí eu tenho é que surtar pra ser ouvida” (B., 17 anos,                 
Jd. Jacira) 

As reclamações e reações emocionais dos filhos são interpretadas, segundo estes,           

como tentativas de chamar atenção e, como muitos pais e mães dos vestibulandos não              

passaram pela mesma experiência de passar por um processo seletivo, o diálogo familiar fica              

comprometido, gerando sofrimento e isolamento do jovem.  

Conforme seu discurso, muitos jovens assumem grande responsabilidade no contexto          

familiar, seja trabalhando, cuidando dos irmãos ou da casa. O acúmulo de tarefas acaba              

sobrecarregando o dia a dia dos jovens, que muitas vezes não conseguem conciliar todas as               

atividades e são cobrados pela família e pela escola. A responsabilidade assumida na criação              

de irmãos mais novos é um aspecto recorrente nas falas e aparece de forma distinta para                

homens e mulheres. Enquanto elas são recorrentemente chamadas a assumir um papel de             

cuidado, eles têm a responsabilidade de ajudar com recursos financeiros.  

W. (17 anos) decidiu se dedicar aos estudos quando teve que sair da escola para ajudar                

sua mãe a arcar com os custos do irmão mais novo. O caçula pedia várias coisas que via nos                   

comerciais de TV, o que o fez com que W. decidisse que, ao voltar à escola, se dedicaria aos                   

estudos para garantir melhores oportunidades de emprego; “percebi que se eu não estudasse,             

 



nunca teria dinheiro para comprar nada daquilo que o meu irmão queria”. Fazer faculdade              

tornou-se uma prioridade não apenas pela questão financeira, mas porque W. acredita que sua              

entrada facilitará o ingresso do irmão no Ensino Superior. “Se eu fizer faculdade, meu irmão               

vai olhar pra mim e pensar ‘se ele fez eu posso fazer’, meio natural. Se ninguém entra, é mais                   

difícil romper com isso. É um efeito dominó. Seu avô não estuda, nem seu pai, nem você e                  

nem seu filho.” 

T. (16 anos) ajuda a cuidar da casa e do irmão de 1 ano e 7 meses, que nasceu com                    

problemas no coração e no pâncreas. Segundo a estudante, “a luta diária dele deu meu amor                

pela medicina e quero fazer cardio-pediátrica”. Ela disse que foi durante a gravidez da mãe               

que os médicos descobriram que seu irmão tinha um problema no coração. Ainda             

recém-nascido, na UTI neonatal, os médicos constataram que ele também tinha pâncreas            

anular, uma malformação congênita incomum. Como os custos do convênio médico são altos,             

T. acabou assumindo “papel de segunda mãe” ao cuidar do irmão para que sua mãe possa                

trabalhar como autônoma e complementar a renda do padrasto. 

“Foi muito cansativo, mas eu sou muito apegada nele. Há 1 ano ele fez a               
traqueostomia e agora a gente conseguiu comprar uma válvula de fala para ouvir os              
sons dele. É muito cara, vai de uns 700 a 1000 reais... Quando a gente ouviu a voz                  
dele foi muito emocionante. Eu chorava sem parar quando eu ouvi ele chorando. É              
muito difícil (…) o que mantém a minha mãe é a fé. No começo eu tinha medo da                  
rejeição dos meus amigos quando descobrissem os problemas dele”. (T., 16 anos). 

Nos últimos meses, durante dois dias na semana T. dormia com o irmão em um               

hospital em Higienópolis, no centro de São Paulo. O caçula foi submetido a uma cirurgia com                

13 dias de vida e quase 1 ano depois contraiu uma bactéria tendo que ficar entubado para                 

tratamento. O procedimento machucou sua garganta, dificultando a alimentação e gerando           

rápida perda de peso. O plano de saúde cobriu a internação no hospital, onde ele passou a se                  

alimentar por meio de uma sonda. Para que sua mãe pudesse descansar, aos sábados, T. saia                

do Cursinho para cuidar do irmão até segunda-feira. Durante essa fase, a ajuda dos amigos e                

do Ubuntu foi um importante ponto de apoio para T: 

“Ter gente preocupada com ele [irmão] e torcendo pra ele ficar bem logo foi muito               
importante. Meus amigos sempre me davam força. Aqui no Ubuntu eles foram super             
compreensivos porque eu tinha muita coisa pra fazer e não dava conta de tudo. Isso               
me deixou mais tranquila” (T., 16 anos). 

Em alguns relatos o sonho de entrar na universidade é impulsionado pelo anseio dos              

pais de que os filhos tenham carreiras bem remuneradas e sucedidas. Diante de percalços em               

 



suas trajetórias, eles acabam impulsionando seus filhos a darem continuidade nos estudos e se              

especializarem na área de atuação sonhada - com boas perspectivas de salário - tornando-se              

importantes apoiadores neste processo. R. (17 anos) disse que tem total apoio dos pais para               

cursar medicina: 

“Uma filha querendo fazer medicina é um negócio muito longe, bem distante da             
realidade. Meus pais apoiam muito esse sonho... Eles são pais tranquilos, sempre            
falam: ‘vai no seu tempo’. Não tenho o que reclamar, eu me sinto meio nervosa, mas                
é uma pressão interna minha porque eles são tranquilos.” (R., 17 anos) 

R. nasceu quando sua mãe tinha 17 anos, o que comprometeu o casal a se dedicar aos                 

estudos. Seu pai trancou o curso de química e sua mãe fez faculdade de Gestão de Recursos                 

Humanos. Ano passado decidiram ter um segundo filho. “Minha mãe me teve com 17 anos,               

era uma criança cuidando de outra criança. Com 34 queria ser mãe de novo, estabilizada e                

largou o emprego”. R. ficou com muito ciúmes no início da gravidez e se sentia sozinha,                

sentimento que passou quando começou a namorar, pois “sentia que tinha alguém ali me              

dando atenção”. O nascimento de sua irmã em julho de 2017 fez com que R. se encantasse                 

pela Ginecologia e Obstetrícia, profissão que sonha em seguir para “ajudar pessoas a virem              

para o mundo para mudarem o mundo”. No Ensino Fundamental R. estudou com bolsa de               

estudos na mesma escola que sua mãe frequentou, Centro Educacional Recanto Betânia            

(Embu-Guaçu), e se sente “privilegiada e sortuda” pela oportunidade conseguida por seus            

pais.  

 

5.2. Relação professor-aluno 
“Se o professor vira e fala ‘você ainda não entendeu’? você se sente um burro e                
desiste, não adianta mais continuar. Agora, quando ele fala ‘você só errou um             
pouquinho, se você mudar isso você acerta. Você tá indo bem!’ é outra coisa, você               
sente que tem como aprender, tá fazendo sentido” (J., 17 anos).  

O professor é visto como uma figura fundamental para a autoestima e engajamento nas              

atividades escolares. Os relatos dos jovens sobre a relação estabelecida com os docentes são              

marcados por tensões e pela expectativa - quase sempre frustrada - de que suas condições               

sociais, culturais e econômicas, bem como as dinâmicas estabelecidas em família e com o              

entorno, sejam consideradas tanto nos encaminhamentos institucionais durante o processo de           

aprendizagem quanto nas relações interpessoais. 

Essas tensões devem ser compreendidas como parte de um contexto mais amplo, que             

abrange a organização e a estrutura física da escola, a relação dos professores com os               

 



coordenadores dos colégios e o papel que os alunos assumem dentro de casa. Os estudantes               

afirmam que falta diálogo entre a coordenação do ensino público - caracterizada como omissa              

- e os professores, o que acaba por dificultar que o ensino seja discutido e repensado de                 

acordo com as necessidades específicas de cada unidade escolar. 

“Os professores tratam os alunos como máquinas, não têm capacidade para lidar            
com adolescentes e a aula não flui. Para os alunos tudo tá bom e a coordenação,                
nada...” (W., 17 anos). 

A falta de debate sobre os dilemas dos jovens e suas formas de enfrentamento acabam               

por distanciar docentes e estudantes, que se sentem como meros receptores de conteúdo. O              

resultado é um modelo pedagógico falho, com pouca coesão e engajamento das três partes -               

coordenação, professores e alunos - e frequente troca de acusações, como retratado na fala de               

uma aluna da escola E.E. Júlia de Castro Carneiro, localizada no bairro Cidade Santa Júlia.  

Durante um dos encontros realizados no Cursinho Ubuntu, a aluna L. 17 anos, disse              

que precisava muito desabafar sobre um desentendimento com uma professora e foi            

incentivada pelos amigos que, incomodados com a situação, disseram que ela “tinha que botar              

pra fora e falar mesmo o que aconteceu” (C., 17 anos). Devido à proximidade com a data de                  

entrega de um trabalho de conclusão do Ensino Médio cobrado pela escola, os alunos de sua                

turma decidiram faltar à aula coletivamente, o que segundo L. é algo recorrente entre as outras                

turmas do 3° ano. A escolha coletiva da turma fez com que uma professora mandasse               

mensagem aos alunos dizendo que estava muito desapontada e que “o 3° ano A foi uma                

grande decepção”. 

Segundo os alunos, a reação se deu pelo fato de que as melhores notas da escola são                 

do 3° ano A, o que faz com que os professores tenham grande expectativa em relação à turma.                  

O grupo reclamou que existe “muita pressão” e que a relação com os professores é               

prejudicada por conta de uma cobrança vista como injusta. “A gente não pode fazer nada               

errado” (C., 17 anos).  

“Não vamos só para o colégio. Ajudamos em casa, alguns estudam em tempo             
integral [referindo-se aos colegas que fazem cursinhos e cursos técnicos]. Os           
professores são egocêntricos. Falta empatia com os alunos, eles acham que somos            
máquinas, que não fazemos nada além de estudar.” (L., 17 anos). 

A reclamação da professora gerou incômodo por parte dos jovens e L. a respondeu em               

nome da turma dizendo que os alunos “nunca reclamam dos professores quando eles faltam”.              

Uma série de queixas e trocas de acusações sucederam à discussão. A professora disse que a                

 



afirmação dos alunos foi injusta e justificou suas faltas: “tenho depressão e só por isso pedi                

licença para faltar”. L. rebateu dizendo: “sou aluna, tenho depressão e não posso pedir              

licença” e, ao relatar o desentendimento, reclamou “ah, ela vem com essa? Se você quer que                

eu entenda a sua depressão, entende a minha”. A professora encerrou a conversa dizendo que               

“o mal dos alunos é que os pais não estão ligando para a educação”. 

A sensação de pressão por parte de alguns professores coexiste com a impressão de              

que grande parte do corpo docente é desinteressada. “Logo nas primeiras aulas do ano uma               

professora disse ‘você estudando ou não, eu vou ganhar o meu salário, então usa o seu celular                 

que eu uso o meu’” (W., 17 anos). A fala do jovem foi recebida com risos dos colegas                  

presentes, que relataram ter presenciado situações semelhantes no ensino público.  

Além da transmissão de conteúdos escolares, as relações entre educadores e alunos é             

marcada por vínculos emocionais e despontam sentimentos como admiração e frustração,           

afetando a autoestima e as perspectivas de futuro. L. (17 anos) disse que no começo do ano,                 

ao procurar uma professora para tirar dúvidas sobre o ENEM, ouviu a seguinte frase: “você               

sabe que aluno da Júlia de Castro [E.E. Julia de Castro Carneiro] não passa no vestibular,                

né?”. Segundo a aluna, a fala da professora fez com que sua insegurança aumentasse e que um                 

possível ingresso na faculdade se tornasse “uma realidade ainda mais distante”.  

Durante a conversa, os jovens relataram que existe uma estigmatização dos alunos por             

parte dos professores do ensino público e que isso afeta a relação com os alunos e a                 

autoestima dos estudantes. Tomada como modelo de escola da região, a Escola Estadual             

Antônio Florentino também fica no Jardim Jacira, e é reconhecida por ter alunos com              

desempenho superior às demais e pela demanda de trabalhos de conclusão de série feita, aos               

alunos, durante todo o colegial. Um professor dessa escola gravou um vídeo comparando os              

alunos da Florentino com os da E.E Júlia de Castro. No vídeo os estudantes da Júlia estavam                 

dançando funk em sala de aula e, segundo L. (17 anos), eram retratados como delinquentes. 

“O professor te trata como delinquente porque você tá na Escola Pública. Uma             
professora falou pra mim ‘você sabe onde é a biqueira, né? vocês arranjam droga              
fácil, arranjam na sala de aula.” (W., 17 anos) 

Os jovens relataram que vários colegas de sala abandonaram os estudos durante o             

colegial. Em tom de desabafo, W. (17 anos) disse que “a estrutura da escola é igual a de uma                   

cadeia. Você não se sente bem e não foi feito pra você se sentir bem. Não é atrativo (...)                   

 



parece uma prisão porque, pra eles, somos delinquentes”. Esse ambiente, segundo o grupo,             

tem contribuído com a evasão. 

“Se o professor não te motiva, você vai se sentir um merda” (J., 17 anos). A palavra                 

motivação apareceu diversas vezes nos relatos, sempre relacionada à possibilidade de que,            

mesmo em meio aos desafios da educação e do aprendizado, haja um reconhecimento das              

potencialidades dos alunos e dos esforços para permanecerem estudando em meio a um             

contexto que favorece a evasão. “A gente vai desistindo... Precisa de motivação. Elogiar é              

muito bom! Você vai e continua” (J., 17 anos). “Tantos problemas em casa e o professor vai e                  

não motiva…” (B., 17 anos).  

A ideia de motivação expressa pelos jovens evidencia a interdependência e a            

mutualidade nas relações entre educadores e estudantes. O desinteresse dos alunos para            

aprender e dos professores para ensinar aparece nos relatos como reflexo da desvalorização             

dos docentes e de uma lógica de ensino em que o aluno é excluído da formulação das                 

atividades escolares, sendo mero receptor de conteúdos. Tais condições são mantenedoras de            

um modelo educacional defasado, pouco atraente para os alunos, marcado pelo           

distanciamento entre professor-aluno e cada vez mais distante do compromisso com a            

formação cidadã dos jovens - que consiste no desenvolvimento de uma consciência crítica e              

emancipadora por parte dos estudantes. “É uma via de mão dupla [relação professor-aluno],             

tem que motivar o professor também” (W., 17 anos).  

A falta de disciplina em sala e o desrespeito dos alunos para com os professores foram                

citados como um dos maiores pontos de tensão na vida escolar. Os estudantes relatam que a                

coibir comportamento indesejados - como fazer com que os jovens parem de gritar, andar,              

fumar e consumir bebidas alcoólicas em sala - por meio do diálogo prejudica o andamento das                

aulas e desestimula a classe como um todo. Para os jovens, esse contexto faz com que os                 

professores se fechem para a possibilidade de interação com a turma, ora buscando maior              

disciplina e punindo alunos com advertências e suspensões, ora faltando a aulas das turmas              

vistas como as “mais problemáticas” ou deixando os alunos assumirem descoordenadamente a            

dinâmica em sala, em detrimento de um processo fluido de aprendizagem. 

Essa relação conflituosa faz com que alguns alunos troquem de escola em busca de              

melhores condições de ensino. T. (16 anos) relata que há dois anos, deixou a E..E. Eduardo                

Roberto Daher devido ao comportamento dos colegas em sala de aula: “tinha muita briga, os               

alunos não colaboravam”. Em sua nova escola, E.E. Asa Branca da Serra, os desafios são               

 



outros. Devido a problemas de saúde de seu irmão mais novo, T. acabou acumulando              

atividades e ajuda sua mãe a cuidar da casa e do irmão para que o padrasto possa trabalhar.                  

“Acabei me atrapalhando nos estudos, não conseguia entregar as redações… os professores            

não compreendem os problemas de casa e você acaba ficando com receio disso.” As falas               

expressam um anseio por uma combinação de autoridade do professor e de maior             

protagonismo de estudante em sala.  

Os jovens que passaram por escolas particulares durante suas trajetórias escolares           

relatam um grande estranhamento quando mudaram para a Rede Pública. R. (17 anos) estudou              

por nove anos no Centro Educacional Recanto Betânia, colégio particular católico localizado            

em Embu-Guaçu ao qual teve acesso devido a uma bolsa de estudos. Como a escola dispõe                

somente do Ensino Fundamental I e II, R. teve que fazer o Ensino Médio na E.E. Leonice de                  

Aquino Oliveira, também no município de Embu-Guaçu onde mora. Essa mudança foi            

marcada pela sensação de desamparo: 

“Na escola pública é cada um por si e Deus por todos. Quando eu entrei lá foi muito                  
diferente do Betânia. Eu podia fazer o que eu quisesse que ninguém ia ligar, o               
professor não tem voz, não tem respeito”. (R., 17 anos) 

H. (17 anos) também cursou o Ensino Fundamental no Recanto Betânia e define a              

transição para a E.E. Antônio Florentino, localizada no Jd. Jacira, como “uma ruptura             

horrível”:  

“Lá era minha casa, minha existência. Não tinha outra coisa a não ser o Betânia.               
Quando eu saí, só queria hibernar e chorar. A vivência no Betânia me fez ser assim:                
disciplinada, responsável. Lá a gente tinha que fazer atividades e ir bem, para ter a               
sorte de ficar no Betânia. Jamais desrespeitar um professor e tirar nota baixa. Eu              
tinha um objetivo que era ficar lá com a bolsa.” (H., 17 anos) 

As duas jovens relataram que fazer parte da escola particular é “viver em uma bolha” e                

que no último ano do Ensino Fundamental II os professores constantemente alertavam os             

alunos de que a realidade das escolas públicas da região era muito distinta da experiência               

vivida no Recanto Betânia. “Uma professora nossa sempre dizia “é quando a gente sai do               

Betânia que conhece o mundo de verdade” (R., 17 anos).  

Nas novas escolas, as alunas procuraram manter amizade com outros amigos do            

Betânia ou com alunos que também haviam mudado de escola e estavam em processo de               

adaptação. 

 



“Conheci coisas novas que eu nem sabia que existiam, usufrui disso. Foi a época das               
cagadas… Aprendi as coisas ruins da vida, bebida alcoólica com 15 anos.” (H., 17              
anos) 

Diante dos relatos partilhados e da consideração dos aspectos comuns a eles, a             

estrutura das instituições públicas de ensino e a relação estabelecida entre os professores e              

alunos revelam a necessidade de que a educação seja revista em seu âmbito local, de modo a                 

considerar as necessidades e os vínculos específicos dos moradores da região. Os alunos             

querem ser escutados e anseiam por participação na elaboração de atividades didáticas que             

permitam a mobilização, e engajamento da turma, mas esbarram em um modelo defasado. A              

desvalorização dos professores por parte dos alunos e da estrutura educacional dificulta uma             

coesão entre docentes e educandos para levar demandas à coordenação. Diante de um modelo              

de aprendizagem relatado pelos jovens como extremamente deficiente e com pouco           

engajamento entre alunos e professores, “aqueles professores que entram na sala com o intuito              

de ensinar, mudam vidas” (L., 17 anos).  

5.3. Ubuntu 
“O Ubuntu é parte de mim, não sou apenas uma aluna, sou parte. Amo as pessoas e                 
esse lugar. Admiro que os professores acreditam muito em nós, por mais que não              
acreditamos às vezes.” (H., 17 anos) 

O Ubuntu apareceu no relato dos alunos como uma importante rede de apoio, espaço              

de acolhimento essencial para o enfrentamento de pressões sociais ligadas às expectativas de             

entrar na faculdade e do peso financeiro e simbólico ligado à inserção no mercado de               

trabalho. Durante uma roda de conversa promovida por psicólogos voluntários, os alunos            

relataram que as expectativas pessoais, a sensação de desamparo em relação aos professores             

na escola, a falta de coesão entre grupos de amigos e as tensões sociais e familiares são                 

fatores que os levam a situações de estresse, à ansiedade, à desmotivação ou ainda à               

depressão, no caso de alguns.  

A Rede, em contrapartida, é vista como um lugar em que as aspirações pessoais, o               

diálogo e a troca de vivências são promovidos nas relações professor-aluno,           

coordenação-aluno e entre os próprios estudantes. Descrevem ali uma relação próxima com os             

professores, que os permite tirar dúvidas e partilhar dificuldades de assimilação de assuntos             

específicos dentro das matérias ministradas.  

Nos anos finais do Ensino Médio, os questionamentos sobre ingressar ou não no             

Ensino Superior e as demais perspectivas de futuro, como trabalho e curso técnico, fizeram              

 



com que alguns jovens se dedicassem mais aos estudos. Segundo eles, alguns dos principais              

fatores para a permanência nos estudos são a expectativa de maior remuneração salarial - o               

que permite a ruptura com padrões familiares de renda - e a oportunidade de qualificação e                

realização profissional. A busca pelo ingresso no ensino superior foi apontada em diferentes             

momentos como um fator determinante para a maior assiduidade e participação na escola. Foi              

neste contexto de ampliação das expectativas que a maioria dos alunos ingressou na Rede              

Ubuntu. Durante uma conversa em grupo, houve um desabafo sobre a decisão de focar nos               

estudos somente no fim do Ensino Médio: “pena que acordamos muito tarde” (W., 17 anos). 

Grande parte dos alunos estuda na E.E. Antônio Florentino, localizada a menos de             

200m da unidade, e atribui a entrada no cursinho ao incentivo de colegas. Vários jovens               

relatam que começaram a participar das aulas com a companhia de um ou dois colegas e                

expandiram o círculo de relações com outros estudantes do Ubuntu no decorrer do ano.              

Dentre a minoria que diz ter entrado por conta própria, grande parte permanece sozinha em               

sala nos intervalos das aulas ou volta para suas casas para almoçar, de modo que o maior                 

contato desses alunos parece ser com a própria coordenação da Rede e não com demais               

colegas de sala.  

A permanência no Cursinho se mostra muito ligada à presença e formação de grupos              

de amigos que se apoiam e se estimulam, de modo que as aulas se tornam um ponto de                  

encontro. Durante uma conversa, alguns alunos relataram que o pensamento em deixar de             

comparecer às aulas é recorrente: “às vezes é difícil”, mas a colega que os apresentou o                

cursinho sempre os convence que é melhor permanecer; “tem gente que quer desistir, mas eu               

não deixo. Sou persuasiva!” (H., 17 anos). 

Outro fator relevante para o engajamento dos alunos no cursinho é o reconhecimento             

da coordenação como um ponto de apoio, de modo que há uma abertura para o diálogo para                 

além dos professores e colegas. Diante de diversos conflitos - sobretudo os escolares e              

familiares - alguns jovens relatam ter procurado as coordenadoras da unidade para conversar,             

buscar conselhos e dividir impressões acerca dos debates realizados em sala de aula. Por parte               

da coordenação, percebe-se por meio da observação da sua interação com os alunos que há               

uma preocupação em acompanhar as trajetórias individuais dos estudantes e reconhecer suas            

demandas pessoais. A busca pela promoção do diálogo, a abertura a sugestões e críticas e o                

acompanhamento das faltas e do desempenho dos estudantes foram verificados em todo o             

processo de pesquisa e dialogam com o sentimento de valorização expresso pelos alunos. 

 



“É um lugar onde as pessoas alimentam sentimentos como esperança, amor,           
confiança. Um lugar onde eu posso me ver. Aqui as pessoas acreditam que temos              
potencial e nós acreditamos também. Aí a vida ganha sentido.” (H., 17 anos) 

Quando questionados sobre os colegas que entraram no Ubuntu no começo do ano e              

deixaram de frequentá-lo, a resposta foi “saíram pessoas que são estudiosas por si só, já são                

dedicados. Acordar cedo sábado cansa, pra algumas pessoas vale ter a disciplina de estudar              

em casa.” (H., 17 anos). O cansaço devido a uma rotina puxada é o principal fator apontado                 

para a evasão do cursinho, que por sua vez é um dos maiores desafios elencados pela Rede. O                  

final de semana acaba sendo um período em que o lazer e o descanso são priorizados como                 

uma forma de ‘esvaziar a cabeça’, o que acaba rivalizando com as aulas aos sábados. Os                

jovens que relataram que associaram o cursinho a um espaço de descontração e lazer são os                

mais assíduos. 

“O Ubuntu é um dos lugares em que eu mais me sinto bem. Para mim é como se                  
fosse um lugar até meio que espiritual, que as pessoas vêm pra renovar as energias”               
(H., 17 anos)  

A intensa sensação de bem-estar na descrição da experiência no Ubuntu chama a             

atenção. Os elogios à Rede, em sua maioria, acontecem em relatos comparativos, que buscam              

tecer críticas a outras vivências, de modo que a intensidade das falas que enaltecem o               

cursinho parecem ter como objetivo expressar a grande desaprovação dos alunos em relação             

ao que é comparado - frequentemente o sistema tradicional de ensino e as pressões              

familiares. Uma vez que o pertencimento ao Ubuntu se mostra como um elemento de              

diferenciação social, o engrandecimento da experiência ganha a função de tornar a vivência             

ainda mais especial. 

A equipe de professores do Cursinho é descrita como “maravilhosa, compreensiva e            

atenciosa” (H., 17 anos). Na fala dos alunos, eles relatam que no Ubuntu o conteúdo escolar é                 

ensinado sob uma “nova perspectiva”, mais contextualizada e participativa, por professores           

mais ”envolvidos” e ”dedicados” que os da Rede Pública, e que eles lecionam aos sábados               

“porque realmente querem”. Os elogios aos professores voluntários são, na maior parte das             

vezes, seguidos por críticas aos professores das Escolas Públicas: “alguns entraram por entrar,             

são concursados, dá pra perceber que a vida empurrou e o professor tá ali” (M., 18 anos).  

Para além da função de revisão do conteúdo já visto na escola, os jovens trouxeram a                

importância dos professores do Cursinho na apresentação de conteúdos que estão na grade             

curricular de ensino, mas que não foram ensinados durante o Ensino Básico devido a faltas de                

 



professores, trocas do corpo docente no meio do período letivo ou greves. “Achei o cursinho               

pesado logo de cara. Revi muita matéria que eu já tinha visto, mas também aprendi coisa que                 

já deveria ter aprendido, mas não foram ensinadas na escola.” (R., 17 anos). 

Em várias falas o Ubuntu é descrito como um lugar para “correr atrás do prejuízo” que                

resulta não só das lacunas da Rede Pública, como também do que os jovens chamam de “falta                 

de dedicação”. 

“É um sonho o Ubuntu. Quando você entra na sala só tem pessoas interessadas. A               
gente quer cursos diferentes, mas todo mundo tem o mesmo sonho. Com o cursinho,              
nem dou mais valor para a escola, eu rio porque já sei a matéria. O professor fala e                  
eu olho para as pessoas assim [fazendo cara de desprezo].” (W., 17 anos) 

O relato, feito durante uma conversa em grupo, foi reforçado por todos os jovens              

presentes. A valorização do Cursinho muitas vezes se mostra atrelada à desvalorização dos             

professores e dos alunos da Rede Pública, descritos como ”desmotivados”. Deste modo,            

“fazer parte do Ubuntu” torna-se um fator de distinção social. Os colegas de sala da escola são                 

descritos muitas vezes como pessoas “sem perspectiva de futuro”, ao passo que os alunos do               

Ubuntu “estão traçando um caminho bom e estruturado”, consideram. A ideia de um “bom              

caminho” é diretamente relacionada ao estudo e à busca pelo ingresso no ensino superior, de               

tal forma que outras alternativas de atuação social são frequentemente descartadas - como o              

ingresso no mercado de trabalho e a realização de cursos técnicos sem a perspectiva de               

conciliá-los com um curso superior.  

A escola é descrita como o primeiro lugar onde os jovens buscam o apoio e, diante da                 

frustração em encontrar incentivos e o reconhecimento de suas potencialidades, a importância            

do Ubuntu aumenta e aproxima-se de uma questão de autoestima e reconhecimento em             

detrimento do conteúdo escolar. A realização de debates, rodas de conversa, dinâmicas em             

grupos e ‘aulas de cidadania’ é uma quebra do conteúdo formal, no qual o jovem não tem                 

papel ativo na construção do conhecimento, e expandem o objetivo do Ubuntu para além da               

aprovação no vestibular. “A Tati [coordenadora da unidade] entrando como professora foi            

uma surpresa muito boa. Trouxe informações de direitos que a gente nem sabia que tinha.”               

(M., 17 anos) 

As aulas temáticas sobre Direitos Humanos têm papel importante na aproximação do            

conteúdo dado à realidade dos alunos, de modo que as demandas locais e a dimensão               

territorial são incluídas na sala de aula. Durante uma roda de conversa sobre saúde mental, o                

preconceito e a intolerância em relação a minorias - grupos LGBT, negros, mulheres - foram               

 



apontados pelos jovens como fatores que afetam a qualidade de vida e a socialização, assim               

como a imposição de padrões de comportamento e consumo e a competitividade em             

detrimento da coletividade. Esse apontamento se dá pelo fato de que a maioria dos alunos é                

composta por mulheres, negros e pardos, têm renda de até dois salários mínimos e que há                

número considerável de alunos LGBT.  

Como saídas para diminuir o sofrimento causado pelas opressões citadas, eles           

apresentaram o respeito ao tempo de cada indivíduo e suas escolhas pessoais, a empatia, os               

encontros, as trocas e vivências em grupos. Ter uma rede de apoio foi um aspecto evidenciado                

por quase todos, que citaram o Ubuntu como exemplo do pertencimento social lá vivido.  

Em relação à preparação para vestibulares, o Ubuntu é descrito como um “norte”, ao              

esclarecer aos alunos quais são as formas de acesso ao ensino superior, as características              

específicas de vestibulares distintos e os programas governamentais que podem conceder           

bolsas (Prouni) e financiamento (Fies).  

“Saí da escola sem base nenhuma, não falavam da importância do vestibular nem             
nada. [...] O Ubuntu foi muito importante para entender a forma de correção do              
ENEM, visualizar a estratégia, aprender a fazer redação e argumentar” (M., 17 anos) 

O acesso a informações faz com que os alunos se vejam como portadores de direitos e                

que o ingresso à universidade se torne mais próximo a suas realidades. Os jovens              

compreendem a falta de esclarecimento sobre vestibulares na Rede Pública como uma            

confirmação de que os professores não acreditam no potencial dos estudantes: “é como se a               

faculdade não fosse pra gente”. (W., 17 anos).  

Os alunos que fazem cursos técnicos diferenciam a experiência da vivência no            

Cursinho: “aqui a gente aprende sem ser dentro das caixinhas da ETEC” (H., 17 anos).               

Enquanto nas ETECs são dadas ferramentas práticas em busca de capacitação profissional, no             

Ubuntu o conteúdo é mais abrangente e provoca reflexões sobre a realidade e as              

possibilidades de atuação social. Ainda que o intuito seja uma preparação pré-vestibular, as             

aulas do cursinho, segundo os alunos, não se restringem ao conteudismo, como dizem. 

A faixa etária da maioria dos estudantes é de 16 a 22 anos. Na unidade do Jardim                 

Jacira, somente uma aluna não está na faixa etária da maior parte dos alunos. Ela relatou que                 

entrou com medo de ser discriminada pela idade e que hoje está se sentindo muito bem com a                  

experiência, que considera muito importante para sua vida pessoal. 

 



“A turma é muito boa e todos estão em busca de um conhecimento a mais. Os                
professores, a coordenação… são maravilhosos! Se eu não aprender e não passar [no             
ENEM] é porque a cabeça não assimilou porque aqui eles são ótimos” (C., 57 anos). 

5.4. ETEC 
“Entrar na ETEC foi uma experiência nova. Lá tem muita gente diferente. Mais             
velha, mais nova, da mesma idade. Lá eu ganhei conhecimento, vivência e            
experiência. Me ajudou muito a me expressar melhor, compreender como usar           
melhor um computador, ganhar linguagem técnica.” (H., 17 anos) 

A busca por capacitação é um dos motivos mais presentes nas falas dos estudantes que               

frequentaram ou estão frequentando um curso técnico. Diante da incerteza a respeito do             

ingresso à faculdade, a especialização surge como uma opção mais acessível e rápida que não               

compromete demais atividades, como a conclusão do Ensino Médio e o trabalho. 

A maioria dos alunos da Rede que faz algum curso técnico está concluindo o Ensino               

Médio e relata ter uma rotina intensa, com muitos afazeres. H. (17 anos), faz o 3° colegial no                  

período vespertino na E.E. Antônio Florentino, curso técnico de Recursos Humanos na ETEC             

Jardim Ângela e, à noite, frequenta o Ubuntu. Ela relata que tenta ser o mais assídua possível                 

em todos os seus compromissos e só falta “quando é pro bem da minha saúde mental, pra não                  

ficar louca”. 

A decisão de assumir uma rotina puxada foi tomada no começo do ano quando H. se                

determinou a resolver suas pendências: frequentar um curso de preparação para o Crisma             

(sacramento da Igreja Católica), fazer atividades físicas, finalizar o Ensino Médio e se             

especializar em um curso técnico. O incentivo para fazer ETEC veio de colegas que já               

frequentavam algum curso técnico ou tentavam ingressar em um deles por meio do             

vestibulinho: “pra ser bem sincera, eu passei no vestibulinho porque a média da sala foi baixa,                

não fui muito bem. Mas passei e fui”.  

A ansiedade e as cobranças devido ao acúmulo de atividades são queixas presentes nos              

relatos dos alunos que buscam cedo uma especialização técnica em meio ao Ensino Médio.  

“Tem dia que eu explodo com as pessoas! Já briguei em casa e com todas as minhas                 
amigas… o fim do colegial tem muita coisa junta e com a rotina da ETEC eu fico                 
muito nervosa, é muita coisa acontecendo junto que a gente tem que lidar, né? Eu               
vou me tornar adulta daqui alguns meses e fico perdida! Como vou virar uma pessoa               
adulta? Na adolescência a gente vai se tornando alguém, criança precisa de mais             
auxílio” (H., 17 anos). 
 

 



Em suas falas, a ETEC parece ser um marco da entrada no mundo adulto, no qual o                 

horizonte profissional se torna uma questão central: “você tá ali na sala da ETEC como um                

profissional, faz o que manda”. 

M. (18 anos) iniciou o curso técnico ainda no 3° ano do Ensino Médio e está                

conciliando o segundo ano de Administração no período noturno com o estudo individual             

para o vestibular e as aulas do Ubuntu. Ela relatou o ingresso à ETEC como um “choque de                  

realidade! Os professores não precisam pedir atenção ‘gente, presta atenção em mim’ eles já              

têm respeito. Na Escola Pública eles se matam para prestarem atenção”.  

A escolha por fazer o curso no CEU, próximo à sua casa, que pertence à sede da                 

ETEC do Jd. Angela, revela um caráter importante dos cursos técnicos: diminuir a pressão              

para entrar na faculdade e a ampliação de possibilidades de profissionalização. M. já realizou              

a prova de ENEM duas vezes e chegou a ser aprovada em algumas faculdades particulares no                

fim do Ensino Médio, mas optou por continuar a preparação para o vestibular e prestar               

processos seletivos novamente visando a aprovação no curso de Administração em           

instituições mais conceituadas: 

“Quero fazer o curso numa faculdade legal porque é um curso comum            
[administração], tem que ser numa boa faculdade pra ser rentável. Por enquanto,            
eu vou estudando aqui [no Ubuntu e em casa], mas fico mais tranquila por estar               
me especializando com o curso técnico. Meu objetivo é a graduação, mas eu já              
estou tendo um aprendizado”. (M., 18 anos) 

5.5. Dedicados e baderneiros 
“O pobre da periferia reclama da vida mas não faz nada, só quer saber de drogas,                
futebol e baile. Muitos vão pra escola só pra ficar usando drogas. A gente que estuda                
não entende quem não estuda, não dá pra entender quem fuma maconha... Eu fico              
olhando pra essa galera aí que é ‘baderneira’ e fico pensando ‘cara, por que você não                
tá prestando atenção [na aula]? O que você tá fazendo com a sua vida?” (J., 17 anos) 

Esse relato se deu em meio a uma conversa entre quatro alunos que partilhavam              

grande sentimento de estranhamento em relação a jovens que evadiram da escola ou             

frequentam as aulas sem o compromisso de se dedicar ao conteúdo ministrado. As falas desse               

grupo trazem repetidamente uma separação, quase intransponível, entre os ‘dedicados’ e os            

‘baderneiros’ e os distinguem moralmente o primeiro grupo dos colegas de escola e vizinhos              

descritos como “sem perspectiva de futuro”.  

B. (17 anos) iniciou o tema desabafando sobre os adolescentes “sem noção” da região              

que ouvem funk nas ruas, fumam e falam alto atrapalhando aqueles que, segundo ela, “têm               

mais o que fazer”. Por meio de uma tentativa extrema de diferenciação ela disse que “não                

 



entende os jovens de hoje dia”, como se ela e seus colegas presentes não fossem parte dessa                 

geração. A comparação entre estilos de vida se desenrolou como uma tentativa de             

estigmatização daqueles que não têm os estudos como uma prioridade e, por isso, são              

colocados na categoria de ‘outros’. 

Deste modo, observa-se uma clara distinção ‘nós vs. eles’, diferenciando as atitudes do             

grupo - e , por generalização, de todos os alunos do Ubuntu - dos outros colegas da escola a                   

fim de reforçar a visão de que existiria um abismo entre o comportamento e a qualidade das                 

escolhas dos dois grupos: “A gente que estuda sempre vai pagar por quem não estuda.               

Juntando quem estuda no terceiro colegial inteiro dá umas 17 pessoas” (W., 17 anos) 

Não foi partilhada nenhuma tentativa de mobilização por parte do grupo com o             

objetivo de dialogar e convencer os colegas criticados a se dedicarem às aulas ou a               

participarem da Rede. Ao passo que eles se queixam e se dizem prejudicados pelos              

‘baderneiros’, nada parece ser feito para modificar essa realidade que, ao ser criticada, acaba              

por ressaltar uma suposta superioridade que os ‘dedicados’ gostam de salientar em suas falas. 

Essas tensões entre grupos construídos com base em classificações rotulantes se           

desdobram no contexto de sala de aula: “Somos as loucas do vestibular para a escola. Tem um                 

pessoal na escola que já olha pra gente diferente, como se a gente fosse metido e esnobe” (L.,                  

17 anos). 

“Concordo com a meritocracia. Você fez, você tem direito. Eu não peço para ser              
elogiado pelos professores… sou julgado pelo pessoal da sala por fazer o certo             
quando os errados são eles.” (W., 17 anos)  

A falta de engajamento escolar, que pode ser resultado de uma multiplicidade de             

fatores, tais como tensões familiares, dificuldades financeiras, cenários escolares, doenças e o            

acúmulo de responsabilidades, é reduzida nos relatos a uma escolha dos jovens com menor              

nível de comprometimento. Entretanto, os quatro alunos que apresentaram essa          

estigmatização em suas falas partilharam posteriormente que, até o final do segundo ano do              

Ensino Médio, não acompanhavam as atividades escolares. Deste modo, os mesmos jovens            

que buscam se contrapor aos ditos baderneiros afirmaram que, até o ano anterior ao relato,               

consumiam bebidas alcoólicas em sala de aula e um deles já chegou a abandonar os estudos                

durante um período. 

Isso revela que a aparente separação rígida apresentada nas falas é tênue e possui um               

caráter momentâneo. Durante suas recentes trajetórias escolares, os membros do grupo           

 



apresentaram as características por eles atribuídas aos baderneiros, de modo que o            

comprometimento desses quatro alunos com os estudos faz parte de uma mudança recente de              

comportamento. A plasticidade das duas categorias apresentadas como antagônicas faz com           

que os jovens que passaram por uma recente migração entre seus pólos busque uma              

reafirmação constante do seu novo posicionamento.  

Nesse contexto, o Ubuntu se mostra como um fator de diferenciação entre os dois              

grupos e é usado pelos ‘dedicados’ como uma ferramenta de distinção social, sendo, portanto,              

um símbolo do seu comprometimento com os estudos. Desta forma, não é de interesse desses               

alunos compartilhar a experiência vivida na Rede com colegas de escola baderneiros, visto             

que o ingresso destes no projeto revelaria a plasticidade de suas separações ilusoriamente             

intransponíveis. 

  

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho buscou analisar as diversas mobilizações, vivências, dinâmicas          

familiares e experiências pedagógicas e sociais presentes nas falas dos estudantes da Rede             

Ubuntu. Os discursos apresentados revelam os repertórios e sentidos que as práticas            

educacionais alcançam na realidade dos participantes, permitindo elucidar questões abordadas          

na revisão bibliográfica sob a ótica da juventude periférica.  

O atraso escolar ganha nova roupagem nas falas dos jovens, uma vez que a distorção               

idade-série não é apresentada como um fator de fracasso, mas revela que as interrupções ao               

longo do Ensino Médio são muitas vezes transitórias e decorrentes de necessidades familiares             

que se fazem urgentes em determinados momentos. Desta forma, o retorno dos jovens à              

escola depois de um período de evasão é apresentado como uma conquista pessoal, na qual,               

apesar das demandas familiares e desafios pessoais, os alunos conseguem retomar os estudos -              

ainda que em situação de distorção idade-série. Isso aponta para uma ruptura com o estigma               

do “fracasso” como decorrência do atraso escolar proposto na bibliografia voltada aos fatores             

de risco para a evasão escolar (LOUZANO, 2013; UNICEF, 2018) 

É importante ressaltar que os discursos reafirmam a existência de diferentes cobranças            

e expectativas em relação a homens e mulheres. Ao passo que há uma evidente pressão para                

que os meninos se insiram no mercado de trabalho e contribuam com a renda familiar,               

rivalizando com a permanência e continuidade dos estudos, as meninas são mais estimuladas             

por suas famílias a cursar o ensino superior. Isso acaba por esclarecer a predominância              

feminina entre os alunos da Rede Ubuntu. Em relação aos papéis desempenhados nas             

dinâmicas familiares, as falas convergem com a bibliografia: enquanto eles tendem a            

contribuir financeiramente, elas assumem a função de cuidado com a casa e na criação dos               

irmãos mais novos (PNAD, 2017; INSTITUTO UNIBANCO, 2016). Essas responsabilidades,          

marcadas pelo viés de gênero, são relatadas pelos alunos como entraves para a dedicação aos               

estudos, pois rivalizam com o tempo disponível para participarem das atividades escolares e             

estudarem o conteúdo ensinado.  

As falas dos jovens apontam a figura da mãe como central nas dinâmicas familiares,              

de modo que pode-se inferir que grande parte das casas é chefiada por uma mulher. O                

acompanhamento do desempenho escolar e o incentivo para avançar nos estudos é feito, na              

maioria das vezes, pelas mães, que estimulam seus filhos a terem uma formação             

profissionalizante e/ou acadêmica. Um aspecto relevante é o dado presente nos relatos e no              

 



levantamento sobre o perfil dos estudantes do Ubuntu de que as mães possuem maior nível de                

escolaridade quando comparadas aos pais desses alunos. Durante as conversas, poucos jovens            

fizeram menção aos pais e, entre os homens, foi apontado um desencorajamento aos estudos              

por parte da figura paterna - muitas vezes ligada ao trabalho braçal e ao compromisso de                

prover o lar. 

Vale pontuar que a gravidez precoce, fator amplamente citado por estudos sobre            

abandono escolar (IBGE, 2016; INSTITUTO UNIBANCO, 2016; ONU, 2016), não apareceu           

nos relatos como uma questão da geração dos participantes e não foi apontada como um fator                

decisivo para a evasão dos colegas ao longo no Ensino Básico e da trajetória no cursinho.                

Ainda que o fenômeno não tenha sido mencionado como parte da vivência desses jovens, a               

gravidez na adolescência se mostrou como um marco na vida de algumas mães, mudando suas               

trajetórias acadêmica e profissional. 

As maiores queixas dos participantes se concentraram na dinâmica escolar e na            

relação professor-aluno, apresentadas como fatores de risco para a evasão que levam os             

estudantes a considerarem o abandono dos estudos, aumentando a sensação de insegurança            

acerca da sua capacidade de aprendizado e afetando a autoestima daqueles que demonstram             

ter no professor uma figura primordial para o seu engajamento. As reclamações dos             

estudantes dialogam com a desvalorização dos professores, que vai além da remuneração e             

perpassa a falta de autonomia em relação às políticas educacionais e o desprestígio dos              

alunos. 

As tensões entre docentes e discentes se manifestam na troca de acusações e na              

estigmatização: os jovens relatam que são tratados como delinquentes e, por sua vez,             

descrevem os professores como desinteressados. As comparações entre os corpos docentes da            

escola e do cursinho se mostram presentes nas falas da maioria dos participantes da pesquisa,               

e apontam para uma relação fragilizada dentro da Rede Pública. Os elogios aos professores              

voluntários do cursinho sempre têm como referência a falta de interação e os conflitos com os                

professores das diferentes escolas das quais os alunos fazem parte. 

Diante dessa realidade partilhada nos relatos, a percepção acerca das defasagens do            

ensino levam os alunos a não se mobilizarem dentro das escolas, cuja estrutura é comparada à                

uma cadeia. Sendo assim, as possibilidades de ação e de engajamento parecem se concentrar              

fora da Rede Pública, recaindo em iniciativas da sociedade civil, como os cursinhos             

populares. 

 



Neste contexto, a Rede de Cursinhos Populares Ubuntu se consolida como um espaço             

de acolhimento e aceitação para jovens que se mostram desiludidos com o sistema público de               

ensino. As experiências em sala e a relação afetiva e aberta com a coordenação e com os                 

professores permitem o debate e o diálogo - que de acordo com os alunos não acontecem nas                 

escolas - acerca de temas ligados à cidadania e direitos. 

Todavia, é importante evidenciar que, ainda que a Rede possua a coletividade como             

um norte, há um grupo de alunos do projeto que busca, a partir da diferenciação presente em                 

suas falas, distanciar-se daqueles jovens cujas trajetórias não são marcadas pela priorização            

dos estudos. O uso do cursinho como uma forma de distinção social revela que sua filosofia,                

pautada no significado da palavra africana Ubuntu “eu sou porque nós somos”, esbarra na              

busca dos jovens por reconhecimento e pertencimento a um grupo que, por sua vez,              

manifesta-se por meio de críticas e do distanciamento para com aqueles categorizados como             

‘outros’.  

Deste modo, a pesquisa revela tensões e mobilizações de jovens inseridos no sistema             

de ensino, mas privados de uma educação conscientizadora, democrática, participativa e           

pautada no diálogo (PIANA, 2009). Conclui-se, portanto, que os dilemas e cobranças            

familiares, a relação professor-aluno e a busca por reconhecimento e pertencimento social dos             

estudantes que moram em regiões periféricas são dimensões essenciais que devem ser            

consideradas nos estudos sobre evasão escolar e na formulação e implementação de políticas             

públicas voltadas à essa população. 
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