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O que é a Estação M'Boi?
A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do
M'Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo
maximizar as sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de
informações quanto pela promoção do desenvolvimento territorial local.
Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico
Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir
para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades
que acontecem no território.
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras
de documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é Juventudes
em M'Boi. Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas novos que estão ocorrendo
no território. Este mês o tema são as desigualdades educacionais em São Paulo. Por fim,
divulgamos os eventos que ocorrerão na região.

Tema do mês: Juventudes em M'Boi
“Ser jovem" significa muito mais, em termos biopsicossociais e culturais, do que estar na faixa
etária de indivíduos entre 15 a 29 anos. Há uma pluralidade de experiências de vida e são muitos
os formatos de sociabilidade dos jovens no Brasil contemporâneo. Porém, em geral o cotidiano
do jovem é marcado por duas tendências: a homogeneização (caso do jovem típico e ideal da
sociedade de consumo) ou a invisibilização institucional (caso do jovem pobre, vulnerável e/ou
perigoso).
É nesse sentido que enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade
de modos de ser jovem existente. Assim, torna-se necessário articular a noção de juventude à de
sujeito inserido em determinada realidade social e histórica.
Levando em conta a importância desse segmento populacional para a compreensão da
sociedade como um todo (e mais, sinalizando pistas sobre algumas de suas necessidades e
demandas, assim como identificando práticas políticas e culturais de modo especial nas
periferias da zona sul da cidade de São Paulo), convidamos os leitores/as do boletim da Estação
M’ Boi a refletir sobre esta temática.

Dicas de leitura
Para saber mais sobre as juventudes em M'Boi, acesse as publicações disponíveis na da
biblioteca virtual da Estação:
Publicações
Os sentidos de futuro para jovens negras: por caminhos do Capão Redondo e
Jardim Ângela periferia paulistana
Juventude, violência e ação coletiva
Do hip-hop ao sarau da Vila Fundão: Jovens, música e poesia na cidade de São
Paulo

Paulo
Vulnerabilidades sociais e juvenil nos mananciais da zona sul da cidade de São
Paulo
Juventude, trabalho e cultura periférica: a experiência da Agência Popular de
Cultura Solano Trindade
Entre fronteiras: Juventude, crime e relações de amizade na periferia de São Paulo
Relatórios
Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo
Sujeitos, Frutos e Percursos: Projeto Jovens Facilitadores de Práticas Restaurativas
Documentos de trabalho da Estação
Nº 14, Dezembro/2016. Saberes locais voltados à formação de jovens em
vulnerabilidade social na região de M’Boi Mirim e Capão Redondo
Nº 21, Novembro/ 2018. Pesquisa Rede Ubuntu de Cursinhos Populares 2018
Publicações e manifestos de organizações locais
Dados Comparativos sobre Juventude no Município de São Paulo
Carta do Comitê contra o genocídio da juventude negra e periférica de SP

Em debate: Desigualdades educacionais em São Paulo
A igualdade de oportunidades na Educação é fundamental para que todas as crianças e
jovens tenham o mesmo grau de liberdade para escolher seus caminhos no futuro. Mas será que
a qualidade do ensino é a mesma em uma cidade como São Paulo, com 1,3 milhão de
estudantes matriculados no Ensino Fundamental? Ou as diferenças entre as Prefeituras
Regionais impedem que todas as crianças tenham acesso igualitário à educação?
No texto "Faz Diferença ter mais equidade no Ensino Fundamental em São Paulo?", os
pesquisadores Caio Callegari, Maria Laura Gomes e Tamara Ilinksy Crantschaninov, membros do
coletivo Faz Diferença, discutem as desigualdades educacionais dentro da cidade de São Paulo.
Como conclusão geral, o texto mostra que houve avanços na qualidade do ensino nos últimos 4
anos, mas ainda precisamos combater as desigualdades dentro do município.
Acesse o texto completo aqui.
Para saber mais sobre o trabalho do coletivo Faz Diferença, acesse o site, o Facebook ou o
Instagram do coletivo.

Encontros dos Fóruns e Redes
Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou
serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece em dezembro
Sarau Apoema
20/12/2018 - 19h
Rua Luis Baldinato, 09

Cursos e oficinas
A Rede de Cursinhos Comunitários Ubuntu
está com inscrições abertas para o próximo
ano letivo. Matricule-se aqui!

Acesse a biblioteca virtual!
No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios,
mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São
documentos que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos
de moradores, profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório,
tabela, TCC, dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie
através do email ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é coletiva, é de todas e
todos!
Visite a biblioteca

Construa conosco esta plataforma :)
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir
conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas,
publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São
Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da Estação.
Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
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