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Apresentação

Para compreender o impacto da pandemia na vida de jovens brasileiros, em 
especial aqueles com os direitos mais violados, o Programa Jovens Construtores, 
desenvolvido no Brasil pelo CEDAPS (Centro de Promoção da Saúde), 
encomendou ao Porvir, a principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre 
inovações educacionais do Brasil, os estudos “O mercado de trabalho para as 
juventudes no Brasil pós-pandemia” e “Educação para as juventudes brasileiras 
depois da Covid-19”. 

Produzidos a partir da revisão de pesquisas e relatórios lançados no último ano e 
também da escuta de especialistas do mercado e da educação, os dois estudos 
fazem parte de um diagnóstico feito pelo CEDAPS para identificar estratégias 
que conectem o Programa Jovens Construtores ao ecossistema de educação 
pública brasileira e acelerem a busca por caminhos e alternativas para apoiar as 
juventudes que estão desconectadas do ensino regular. 
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Adaptado e implementado pelo CEDAPS no Brasil desde 2010, com assessoria 
do YouthBuild Internacional, o Programa Jovens Construtores tem apoiado a 
trajetória pessoal e profissional de jovens moradores de favelas e das periferias 
brasileiras, contribuindo para a elevação de escolaridade, empregabilidade, 
liderança comunitária e mudanças positivas nas suas vidas, assim como nas dos 
seus pares, famílias e comunidades. 

No Brasil, o Jovens Construtores funciona como um programa intensivo, com 
320 horas de duração, oferecido pelo CEDAPS em edições, que acontecem em 
diferentes favelas e territórios periféricos no Rio de Janeiro em parceria com 
organizações locais, e com experiências em outros estados, como Minas Gerais, 
Pará e Espírito Santo. 

Conectando o desenvolvimento do protagonismo juvenil, a qualificação 
profissional e a mobilização de famílias e comunidades, sua metodologia está 
baseada em três pilares: 

Liderança  

Competências para a 

atuação como líder em 

sua vida, influenciando 

positivamente a vida de 

seus pares, sua família e 

seu território.

Sustento  

Habilidades para entrada 

e permanência no 

mercado de trabalho e 

empreendedorismo. 

Educação  

Habilidades para inspirar 

a aprendizagem ao longo 

da vida e a reflexão crítica 

sobre a importância da 

educação formal.

O Programa já alcançou mais de 500 jovens que integram sua rede, com uma 
taxa de 65% de colocação, considerando ingresso no mercado de trabalho 
formal, retorno ao ensino regular, qualificação técnica, empreendedorismo e 
liderança juvenil. Como perspectivas futuras, o Jovens Construtores pretende 
contribuir ainda mais com a criação de oportunidades para os jovens brasileiros, 
principalmente diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. 

Como parte da estratégia para elaborar novos caminhos de atuação, o Programa 
também desenvolveu uma consulta online, a partir da metodologia Delphi, 
para construir consensos sobre os principais desafios da educação brasileira 
e as oportunidades de contribuição do Programa Jovens Construtores. Esses 
resultados são apresentados no capítulo final desta publicação. 
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Mara tem 22 anos e mora na Brasília Teimosa, bairro da cidade do Recife. Há dois 
anos trabalhando como operadora de call center, ela cumpre uma jornada diária 
de seis horas e tem uma folga semanal, em dia variável. Com direito a pausas de 
10 minutos a cada 90 minutos trabalhados, mas que precisam ser compensadas 
para fechar sua jornada, ela sempre prefere “tocar direto” e não ter que ficar 
30 minutos a mais na empresa. “É um trabalho que cansa muito a cabeça 
da gente. Adoece mesmo”, diz a jovem que já largou esse emprego duas vezes,
na esperança de encontrar algo melhor, mas depois acabou voltando.
 
Evandro, também de 22 anos, faz entregas de bicicleta. Morador da Brasilândia,
na cidade de São Paulo, fica cerca de 10 horas por dia atento ao celular para aceitar 
o maior número possível de entregas oferecidas pelo aplicativo pelo qual vende 
seu serviço. Ele diz que só tira folga se tiver algum compromisso importante com 
a namorada ou a família, como aniversário e casamento. Seu sonho é conseguir 
comprar uma moto para poder ganhar mais com as entregas.

1. Cenário
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Josewania, 29 anos, vive em São Luís (MA) e é dona de um brechó que não vende 
roupas usadas, mas sim criações novas feitas a partir dos tecidos de roupas 
usadas. A principal plataforma de vendas da pequena empresa, criada há cinco 
anos junto com amigos, é o Instagram, integrado a uma plataforma de meio de 
pagamento, na qual o cliente pode comprar online usando cartão de crédito. 
“Nós vendemos para um público preocupado com o tema da sustentabilidade”, 
diz a jovem empresária, que comemora o aumento das vendas ano após ano.
 
Ivo, 29 anos, está desempregado desde o início de 2020 e, por isso, voltou a 
morar com os pais e os avós na cidade de Chapadinha (MA). Formado em 
agronomia pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão), antes da pandemia 
ele trabalhava em São Luís como professor numa escola privada, mas acabou 
entrando numa lista de demitidos da instituição durante a crise sanitária.

Mara, Evandro, Josewania e Ivo são exemplos de jovens brasileiros enfrentando 
de formas diferentes os desafios de um mundo do trabalho marcado por 
profundas e rápidas transformações, provocadas por novas relações trabalhistas, 
tecnologias e lógicas de produção. Essas mudanças fazem parte de um 
movimento que se acelerou com a pandemia da Covid-19 e seus impactos 
sobre todos os setores da economia nacional. A destruição de empregos e o 
reordenamento de lógicas de produção de riquezas e de ofertas de serviços são 
processos que ficaram mais evidentes desde março de 2020, mas fazem parte 
de um cenário que já vinha sendo consolidado desde o final da primeira década 
do século 21 e que tem como marco a crise financeira mundial de 2008. 
 
Apresentamos neste artigo, elaborado a partir do mapeamento de dados, 
pesquisas e reportagens, além de entrevistas com especialistas, jovens e 
representantes do ecossistema do mundo do trabalho, um panorama do cenário 
atual e tendências para este novo, e não necessariamente melhor, mercado de 
trabalho que se desenha para o pós-pandemia, além de caminhos para formar e 
preparar jovens a construírem suas trajetórias profissionais nesta realidade. 
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O Brasil tem atualmente 211,7 milhões 
de habitantes, sendo que, desse total, 
mais de 50 milhões são jovens de 15 a 29 
anos, segundo projeções do IBGE  
(Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística) para 2021. Marcus Barão,  
presidente do Conjuve (Conselho  
Nacional da  Juventude), explica  que 
quase 25% da população brasileira ser 
jovem significa que o Brasil vive seu 
auge do bônus demográfico, resultante 
da queda da taxa de fecundidade e do 
aumento da expectativa de vida de sua 
população. Com isso, o país tem uma 
oportunidade de alavancar seu 
crescimento econômico, pois conta 
com mais pessoas para produzir e 
pagar impostos do que inativas e 
dependentes (idosos e crianças). Essa 
“janela de oportunidade” única, porém, 
tem tempo muito curto, já que a partir 
de 2030 o Brasil começará a envelhecer. 
E, justamente neste momento, o país 
vive uma tempestade de crises 
política, social, econômica e cultural 
que se arrasta desde 2014 e que foi 
ainda mais agravada pela pandemia do 
novo coronavírus. Um dos resultados 
dessa turbulência é a elevação das taxas 
de desemprego, o que afeta toda 
população, mas é mais dramática entre 
as juventudes.

Vivemos o auge 
demográfico, mas isso 
pode se inverter até 2030

1.1 - Bônus demográfico e desemprego
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O IBGE divulgou, no dia 27 de maio de 2021, que o desemprego no Brasil 
havia atingido a taxa recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021. Em 
números absolutos, 14,8 milhões de pessoas estavam à procura de um 
emprego até aquela data, também recorde na série histórica do Instituto, 
iniciada em 2012. No entanto, essa é apenas a ponta de um iceberg bem 
maior e mais profundo. Este estudo, que faz parte da Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua), também mostrou que o número de 
desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, chegou 
a 6 milhões. E, além desses, outras 7 milhões de pessoas fazem parte dos 
subocupados, aqueles que em geral conseguem apenas um bico aqui e outro 
ali. No total, temos cerca de 28 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego. 
Entre março de 2020 e março de 2021, sob o impacto da pandemia, o país 
perdeu cerca de 6,6 milhões de ocupações. Comércio (com menos 1,6 milhão 
de vagas), alojamento e alimentação (menos 1,4 milhão), serviços domésticos 
(menos 1 milhão) e indústria geral (menos 914 mil vagas) foram os segmentos 
mais afetados.

1.2 - Menos vagas formais para jovens

Entre os jovens de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego no mesmo período foi 
de 31%, mais do que o dobro da média nacional. Essa proporção não chega a 
ser uma novidade: ao longo da série histórica de levantamentos sobre emprego, 
o percentual de desempregados nas juventudes costuma ser duas vezes maior 
do que a média do país. O impacto da pandemia em setores que, normalmente, 
empregam a força de trabalho jovem e o fortalecimento do modelo produtivo 
da sociedade da informação pioraram o cenário para quem está entrando 
no mercado de trabalho. 
 
Luciano Amato, vice-presidente da ABPRH (Associação Brasileira de Profissionais 
de Recursos Humanos), explica que a contratação de jovens no comércio de 
varejo, na indústria, em bancos e nos serviços de telemarketing acontece porque 
as empresas precisam cumprir a Lei do Aprendiz, que exige que de 5% a 15% 
de seus quadros sejam jovens aprendizes. Contudo, com a queda nos índices 
de emprego, mesmo essa grande porta de entrada para jovens brasileiros 
no mercado formal de trabalho tornou-se mais concorrida, ficando fechada 
para muitos que não conseguem completar os pré-requisitos de contratação. 
“Para se inscrever no programa, esse jovem tem de ter de 14 a 24 anos e 
estar matriculado em uma instituição de ensino. Mas, para ser selecionado 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31049-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-7-no-trimestre-encerrado-em-abril
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31049-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-7-no-trimestre-encerrado-em-abril
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pelasempresas, ele precisa demonstrar um perfil colaborativo, proativo, ter uma 
boa comunicação escrita”, informa.  
 
A segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, 
realizada pelo Conjuve em parceria com Em Movimento, Fundação Roberto 
Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão 
Mundial, mostra que entre os 68 mil jovens de 15 a 29 anos participantes da 
consulta, 47% disseram que estão trabalhando, percentual 3% menor que o da 
primeira edição do estudo, de junho de 2020. Outros 36% estão procurando 
emprego. Entre os que estão trabalhando, 36% têm carteira assinada, uma queda 
de 4% comparado ao cenário de 2020; 30% ocupam uma vaga de aprendiz e esse 
percentual sobe para 46%, entre jovens de 18 a 24 anos, e para expressivos 65% 
entre jovens de 15 a 17 anos. 
 
Já no telemarketing, existe uma cultura de contratação de jovens pela própria 
natureza exaustiva do trabalho: uma rotina cronometrada, de processos 
repetitivos com respostas sequenciadas e inflexíveis, na qual até mesmo as idas 
ao banheiro são controladas. Nessa jornada, a média de ligações diárias costuma 
ultrapassar as centenas, nas seis horas em que essas pessoas trabalham como 
se fossem uma extensão de sua plataforma de atendimento. A média salarial não 
ultrapassa um salário mínimo, com algumas remunerações variáveis que 
dependem do cumprimento de metas. 
 
Em 2019, esse segmento empregava 1,251 milhão de pessoas – um número ainda 
representativo, mas que vem caindo desde 2009, segundo pesquisa da 
E-Consulting. Um levantamento interno feito pela Callink, empresa de Uberlândia 
(MG) que emprega mais de 5 mil operadores de telemarketing, revelou que 46% 
dos seus atendentes têm entre 18 e 22 anos e outros 45% estão entre os 23 e 36 
anos. Mulheres representam 64% desses funcionários. São dados que acompa-
nham os resultados de outras pesquisas e confirmam que empresas de call 
center são grandes contratantes de mão de obra de periferia, jovem e feminina 
no Brasil. 

Mas, mesmo nesses segmentos, observa-se uma trajetória de queda de vagas. 
Diogo Jamra Tsukumo, gerente de articulação do Itaú Educação e Trabalho, 
organiza em quatro eixos os motivos que explicam essa redução, que vão 
além da desaceleração econômica: 
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1.  A quarta revolução industrial
Ao longo da última década, avançou a presença do big data (análise de 
grandes volumes de dados), da inteligência artificial, da impressão 3D e 
da nanotecnologia no mundo do trabalho. Todas essas tecnologias até há 
pouco caminhavam de certa forma separadas. Com a quarta revolução 
industrial, começaram a ser adotadas juntas. A presença maior da internet 
das coisas (fusão do “mundo real” com o “mundo digital”) e da inteligência 
artificial passa a substituir milhões de postos de trabalho responsáveis 
pela execução de tarefas rotineiras e atividades com um padrão facilmente 
abarcado por um algoritmo de programação. Entre essas atividades estão 
os serviços de call center, caixas de supermercado, análise de processos 
rotineiros e outras muitas vagas que, historicamente, são ocupadas pelos 
jovens.

2. Globalização
Com a digitalização do mundo do trabalho, em especial dos serviços, você 
não precisa estar num determinado espaço físico para atender um cliente, 
seja uma pessoa ou uma empresa. Angolanos podem atender brasileiros e 
portugueses; indianos podem atender EUA e Inglaterra. Com isso, a oferta 
de vagas tende a se concentrar em locais com menos direitos trabalhistas 
e exigências legais.

3.	 A	flexibilização	das	relações	de	trabalho
Novas leis e práticas de contratação criam oportunidades de trabalho 
mais diversas e frágeis, na medida em que facilitam a demissão e retiram 
direitos dos trabalhadores. A tendência é que ocorram mais contratações 
rápidas, que liberam empresas de criar vagas.

4.	 Mudança	na	pirâmide	demográfica	brasileira	e		
 Reforma da Previdência

Embora hoje o Brasil viva um momento de bônus demográfico, é um 
país que está envelhecendo e ampliando a expectativa de vida. Ou seja, 
com a ampliação da idade ativa dos trabalhadores e as novas regras 
da Previdência exigindo que as pessoas trabalhem até mais tarde. A 
competição por uma vaga torna-se ainda mais acirrada.
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Entre o mercado formal e o informal 
existe uma faixa cinzenta que é 
o mundo dos trabalhadores de 
aplicativos. Marco Aurélio Santana, 
professor coordenador do NETS-
UFRJ (Núcleo de Estudos Trabalho e 
Sociedade do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), afirmou, 
em entrevista ao portal Brasil de Fato 
realizada em julho de 2020, que 5,5 
milhões de pessoas trabalhavam 
como entregadores de aplicativo 
em 2019. Embora não existam dados 
consolidados de 2020, sobretudo 
porque as empresas de apps não 
disponibilizam essas informações, 
muitos indicadores apontam 
para um grande crescimento do 
setor, induzido pela necessidade 
de distanciamento social e pela 
destruição de empregos provocados 
pela Covid-19: o distanciamento social 
ampliou a demanda; a destruição de 
empregos ampliou a mão de obra 
disponível.

A empresa, que já era forte no ramo 
das entregas de comida, avançou 
nos segmentos de supermercado e 
farmácia. Crescimento similar de suas 
concorrentes pode ser percebido ao 
se observar, sobretudo nas grandes 
cidades brasileiras, a presença – e 
até a aglomeração – de motoboys 
e bikeboys em ruas e avenidas, em 
todas as horas e em todos os dias. 
Uma pesquisa realizada pela Aliança 
Bike (Associação Brasileira do Setor 
de Bicicletas) com 270 entregadores 
ciclistas por aplicativo na cidade de 
São Paulo revela que 75% desses 
profissionais têm até 27 anos, mais de 
90% são homens e 71% são negros. A 
maioria, 54%, trabalha entre nove e 12 
horas diárias e 57% evitam ao máximo 
tirar um dia de folga semanal. Toda 
essa pressão por uma renda de R$ 
936, em média.

1.3 - Crescimento no mercado dos   
  trabalhadores de apps

Em um ano em que 
milhões	de	empregos	
foram perdidos no país, o 
iFood teve um crescimento 
de 418% no volume de 
negócios e triplicou o 
número de cidades nas 
quais atua, chegando a 
mais de 400 municípios, 
grandes e médios.  
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Apesar de a função de entregador ter uma demanda alta, os aplicativos não se 
consideram empregadores dos trabalhadores vinculados às suas plataformas. 
Embora controlem o tempo, a distribuição e a remuneração do trabalho, os 
controladores desses sistemas afirmam que apenas fornecem o software para 
que seus clientes possam fazer seus negócios com mais facilidade e eficiência.

1.4 - Empreendedorismo por necessidade

Segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor, ter o próprio negócio 
é o segundo maior sonho dos brasileiros e brasileiras (59%), ficando atrás 
apenas de viajar pelo Brasil (63%), mas à frente de ter casa própria (54%). A 
edição de 2021 da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus mostra 
que esse também é um desejo de 40% dos jovens. A crise sanitária, no entanto, 
além de dificultar a busca das juventudes por empregos, empurrou muitas  
pessoas de 15 a 29 anos para o campo do empreendedorismo por necessidade, 
em um momento bastante desafiador para o ambiente de negócios do país.
 
Ainda conforme a pesquisa promovida pelo Conjuve e outras organizações, 17% 
dos jovens que estão trabalhando fazem isso por conta própria ou tem o seu 
negócio, mas na faixa de 25 a 29 anos esse número vai a 29%. O diagnóstico 
mostra que a renda familiar caiu para 44% desses jovens, apontando um 
empobrecimento das famílias durante a pandemia e a necessidade de 
muitos terem de contribuir em casa. Esse indicador é reforçado pelo aumento 
significativo daqueles que precisaram complementar renda por necessidade, 
de 23% em 2020 para 38% em 2021. As soluções encontradas para esse 
complemento de renda, também segundo a pesquisa, foram: prestar serviços 
para pessoas (47%), vender alguma coisa que produziu (23%), serviços para 
empresas (18%) e vender algo produzido por um terceiro (18%).
 
A ampliação dessa modalidade de trabalho “por conta própria” é confirmada 
pelo aumento no número de MEI (microempreendedores individuais) em 2020. 
Das 3,3 milhões de empresas abertas no período, mais de 2,6 milhões são MEI, 
segundo o Mapa de Empresas do Ministério da Economia, uma alta de 8,4% 
na comparação com 2019. Se somarmos o número de microempreendedores 
individuais com o de autônomos não formalizados, ainda é possível concluir 
que 565 mil pessoas se tornaram trabalhadores por conta própria no primeiro 
trimestre de 2021, segundo a Pnad.

https://www.agenciasebrae.com.br/asn/Estados/NA/Anexos/GEM-sebrae-poder360.pdf
https://atlasdasjuventudes.com.br/juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus/
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Essa busca por “abrir um negócio” por necessidade não significa que o ambiente 
de negócios esteja crescendo no país. A taxa de empreendedorismo total 
(proporção da população adulta que está ocupada como empreendedor) atingiu 
o menor patamar dos últimos oito anos e caiu mais de 18% na comparação com 
2019. É o que diz o relatório da GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2020, 
realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com o IBQP (Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade). Uma análise mais detalhada desse documento 
mostra que a pandemia de Covid-19 causou não apenas uma mudança 
quantitativa, mas também uma profunda alteração qualitativa no ambiente de 
empreendedorismo nacional.
 
Primeiro, sempre na comparação entre 2019 com 2020, o número total de  
empreendedores foi de 53,4 milhões para 44 milhões, uma queda de 20%. Mas 
o total de empreendedores estabelecidos (com até 3,5 anos de operação) sofreu 
um tsunami e foi de 22,3 milhões para 12 milhões – um tombo de 46%. Já o 
número de empreendedores iniciais cresceu um pouco, saindo de 32,2 milhões 
para 32,6 milhões, mas é nesse grupo que está a mudança qualitativa mais 
acentuada. Não se trata de um crescimento e sim de uma transformação do 
ambiente de negócios promovida pela destruição generalizada de empresas, 
sobretudo micros e pequenas, sob o impacto da pandemia. A chave para 
entender isso é o número de empreendedores por necessidade entre os iniciais: 
em 2019 eles eram 37,5% e em 2020 representam 50,4% das pessoas que abriram 
seu próprio negócio e, mais elucidativo ainda, 82% dos que abriram uma 
empresa por necessidade tiveram como motivação “ganhar a vida porque os 
empregos são escassos”.  

Na cidade do Rio de Janeiro, 131 mil 
moradores com até 24 anos têm um negócio. 
Amanda Alexandre, coordenadora de 
Educação do Sebrae no Rio de Janeiro, 
diz que, em razão da pandemia, os jovens  
brasileiros estão querendo empreender 
porque muitos ficaram desempregados. “No 
caso dessa busca por necessidade, muitos 
deles acabam indo para o mercado, vendo 
o que mais ou menos se enquadra. Às vezes 
um amigo está fazendo uma coisa, aí ele vai 
lá e faz também. Só que dura pouco tempo  
geralmente, porque não tem nenhum 
planejamento”, descreve Amanda.
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Ela explica que quando fala de planejamento, não está se referindo a algo 
estruturado ao longo de um ano: “Não é fazer aquele monte de planos de 
negócio e pesquisas, que é uma marca muito forte do Sebrae, mas ter um 
preparo para compreender o que de fato você pode oferecer para o mercado 
e se realmente isso é relevante para esse mercado”. A formalização faz parte 
desse mínimo de organização. “Hoje o MEI permite que eles tenham o CNPJ a 
um custo muito baixo e, assim, podem abrir conta bancária, emitir nota fiscal e 
fornecer para empresas maiores. Muitas vezes eles nem sabem como fazer isso, 
ou como definir o preço levando em consideração os custos. Planejar, nesse 
sentido, é ter o básico para começar e manter um negócio.”  
 
A transformação profunda no perfil do empreendedor brasileiro não se resume 
aos anos iniciais. O GEM também mostra que dos mais de 10 milhões de 
negócios estabelecidos há mais de 3,5 anos e que encerraram suas operações 
em 2020, 66% são jovens entre 18 e 24 anos, 62% são mulheres, 62% têm baixa 
escolaridade e 66% tinham renda de até um salário-mínimo. Para eles, o sonho 
de ter seu próprio negócio foi atravessado pelo pesadelo de ver seu negócio 
quebrar em um mundo também sem possibilidades de emprego.
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A destruição de postos de trabalho é uma realidade e uma tendência imposta 
pelas transformações da sociedade informacional. Mas ela também vai 
reinventar novas ocupações e criar outras. As tendências para esse campo 
estão diretamente relacionadas à digitalização de várias tarefas e a novas 
demandas geradas pelo uso da tecnologia nas mais diferentes esferas da vida 
em sociedade.
  
A seguir, apresentamos alguns cenários com os quais jovens terão que lidar em 
sua vida profissional:

 

2.1 - Divisão dos trabalhadores entre  
  incluídos e excluídos digitais

Assim como em outros campos, no mundo do trabalho as pessoas se dividirão 
cada vez mais entre os incluídos e excluídos digitais. A evolução dos modelos 
de negócio da sociedade informacional indicam que os primeiros disputarão 

2. Tendências
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os melhores espaços do mercado formal, que valoriza seus funcionários e exige 
performance; e os outros ficarão com as franjas desse mercado, os subempregos 
e as oportunidades da economia do bico. 
 
Em um contexto em que a tecnologia digital é um elemento transversal 
em todas as relações sociais – socialização, entretenimento, experiências 
de consumo, criação, desenvolvimento e realização de produtos – não tem 
como performar no mercado de trabalho sem entender, pelos menos, a 
lógica de como essas tecnologias funcionam. “Coisas como quais são as 
plataformas disponíveis para a solução de um problema; até onde dá pra ir no 
desenvolvimento de um produto ou serviço, partindo do conjunto de hardwares 
e softwares disponíveis, quais processos produtivos podem ser otimizados e 
como podem ser otimizados com o uso de uma dada plataforma, passam a 
ser muito relevantes para profissionais de diversas áreas”, diz Henrique Dias, 
responsável pelos estudos de tendências da Box1824, empresa especializada em 
visões de futuro e mapeamentos comportamentais. 

Segundo Henrique, existem dois modelos de negócios que avançam no Brasil. 
O primeiro, é o do leilão da internet. “Eu tenho 10 reais para você fazer uma 
entrega. Eu te dou 10 reais e pronto. Se você quiser, terá de usar sua moto, sua 
jaqueta, seu capacete, e todos os riscos correm por sua conta”, exemplifica. É 
a cultura da economia do bico, que nasceu como um modelo de composição 
de renda, mas que no Brasil tornou-se a única alternativa de renda de muita 
gente. “Então, por aqui, o discurso que era ‘complemente sua renda com 
seu tempo livre disponível’, transformou-se em ‘seja seu próprio patrão’”, 
complementa Henrique. Por este modelo, o trabalhador assume riscos como 
umempreendedor, mas tem seu tempo, ritmo e remuneração definidos por 
quem controla o negócio e, ainda por cima, sem nenhuma rede de apoio ou 
segurança.
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O outro é o mercado de trabalho formal, de grandes e médias empresas, 
preocupadas em construir bases e engajar consumidores. “Isso passa pela 
qualidade de seus empregados, pela capacidade de seus funcionários de  
performar em todos os setores da empresa”, explica.

O grande desafio para os jovens, neste cenário, é conquistar os espaços 
ofertados por essas empresas. “Neste ponto é importante caracterizar as 
juventudes em pelo menos duas categorias: os jovens das classes mais 
abastadas, que não têm que desesperadamente correr atrás de renda para 
sobreviver, que têm em casa todo o apoio e a estrutura necessária para 
aprender, experimentar, errar e tentar de novo. E há os jovens da periferia ou 
moradores de favela, com baixo nível socioeconômico, que operam na lógica 
da escassez. Não contam com estrutura necessária em casa para aprender e 
experimentar e precisam sempre correr atrás de alguma renda”. 
 
A desigualdade entre essas juventudes tende a se aprofundar. Os mais ricos 
têm acesso a computadores, acesso à conectividade de alta velocidade, 
conhecimento da diversidade de oferta de softwares, formação para o 
uso produtivo de todo esse conjunto, tempo livre para poder experienciar 
possibilidades de conhecimento e de trabalho. Os mais pobres muitas vezes 
sequer têm acesso a uma conectividade de qualidade. “Estamos diante de um 
novo analfabeto, o analfabeto tecnológico. Isso gera um novo processo de 
exclusão e é preciso um novo modelo de formação que consiga dar conta 
desse problema”, afirma Diogo, do Itaú Educação e Trabalho. 
 
O co-fundador do Fa.Vela (organização que se apresenta como um hub de  
educação e aprendizagem empreendedora, inovadora, digital e inclusiva) João 
Souza complementa essa análise ao citar que as pessoas que se conectam à  
internet utilizando o computador em geral tem uma renda significativamente 
maior do que aquelas cujo único dispositivo de conexão é o celular. “Conheço 
uma garota de 23 anos que é produtora cultural. Ela ainda está na faculdade, 
mas escreve muito bem. E aí ela consegue sentar e pesquisar quais editais 
estão  abertos, tipo um fundo municipal de cultura, ou tipo um programa VAI  
[Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais] da cidade de São Paulo, 
ou qualquer outro edital parecido. E aí ela se senta na cadeira, em frente ao 
computador, e consegue pegar as ideias, articulá-las, escrever um projeto e 
submetê-lo. Ou seja, ela criou uma forma de empreender escrevendo projetos 
para os outros. Enquanto outra galera criativa artisticamente, culturalmente, que 
poderia também estar ali, está desconectada”, exemplifica João. 
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João identifica, entre os jovens 
conectados e que ocupam espaços 
importantes na sociedade brasileira, 
dois tipos de comportamento. Um 
é o ativismo político, das juventudes 
que trabalham por transformação 
social. O outro é o pragmatismo 
econômico, de jovens que colocam 
seus objetivos no Excel, organizam 
suas tarefas e estabelecem metas. 
Já os que estão excluídos do 
mundo tecnológico ou incluídos 
de forma muito precária têm cada 
vez mais dificuldade de ocupar 
espaços no mundo do trabalho. 
Esse cenário coloca a alfabetização 
tecnológica como uma habilidade 
fundamental para a preparação 
de jovens capazes de atuar de 
forma protagonista na sociedade 
contemporânea. 
 
E isso acontece também em relação 
a projetos empreendedores. Pedro 
Verda, coordenador do Verda 
(laboratório de empreendedorismo 
social voltado para a questão da 
inovação e soluções de impacto 
social), acredita que a pandemia de 
Covid-19 acelerou o alargamento 
do abismo entre incluídos e 
excluídos digitais. Para ele, o 
preparo emocional e o acesso 
à conectividade, dispositivos e 
capacidade cognitiva para o uso das 
linguagens do mundo digital são 
desafios para que jovens possam 
desenvolver projetos sustentáveis 
de negócios. Para exemplificar esse 
ponto, Pedro, que é de Recife, fala um 
pouco da realidade do Porto Digital, 

Como explica a professora Raquel 
Souza, analista de políticas públicas 
de ensino médio do Instituto 
Unibanco, os jovens precarizados no 
mundo do trabalho e ameaçados 
pela destruição de empregos, que se 
vislumbra com o avanço acelerado 
das tecnologias digitais, tem cor 
e classe social bem definidas: são 
pobres e negros.

considerado um dos maiores centros 
de inovação do Brasil: “O bairro todo 
do Recife Antigo virou um parque 
tecnológico, o Porto Digital. Então, o 
Porto Digital não é um prédio, como 
muitas pessoas pensam, é um bairro 
que atraiu os negócios tecnológicos 
do Nordeste por meio de tributações 
diferenciadas para o segmento. Isso 
gerou muitos empregos. Dentro 
deste bairro tem a Comunidade 
do Pilar, onde moram cerca de 
200 famílias de renda muito baixa. 
Como os jovens dessa comunidade 
tem uma inclusão digital precária, 
eles não conseguem disputar as 
oportunidades de trabalho oferecidas 
pelo Porto Digital”.
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2.2 - Oferta para profissionais    
 de tecnologia em alta

A mídia e produtos de entretenimento costumam 
apresentar o trabalho do futuro como tecnológico, criativo 
e aberto à diversidade de pessoas e ideias. Empregos para 
realizar atividades repetitivas exigindo pouca ou nenhuma 
criatividade estão ameaçados no curto e médio prazo em 
razão do avanço no desenvolvimento de sistemas que 
usam inteligência artificial. A pandemia acelerou esse 
processo ao forçar muitas empresas a migrarem 
parte de sua operação para plataformas digitais, seja 
reorganizando suas equipes para a atuação em home 
office, seja deslocando parte das vendas para plataformas 
de e-commerce. Assim, tende a cair drasticamente 
a oferta de vagas como atendente de telemarketing, 
recepcionista, caixa de supermercado e vendedora de 
loja, entre outras responsáveis pela contratação de parte 
significativa de mão de obra jovem.

Por outro lado, tem crescido a demanda por um conjunto 
de atividades bem remuneradas. Ulisses Defonso Matanó, 
diretor educacional do Senac-SP, explica que antes da 
pandemia já vinha aumentando a busca por profissionais 
de tecnologia e que essa demanda se intensificou ainda 
mais no último ano.

“A pandemia antecipou algo que já vinha 
acontecendo.	No	final	de	2019,	só	no	
estado de São Paulo, tinha uma oferta 
de 29 mil vagas para quem trabalha com 
tecnologia informacional e essa oferta 
cresceu ainda mais em 2020.”
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Em especial, essas vagas são para programadores, mas cada vez mais se busca, 
em diversas áreas, profissionais que compreendam lógica de processos, que 
estejam na raiz da lógica de programação, e que consigam encontrar soluções 
de problemas por meio de plataformas disponíveis no mercado. “Tem um jovem 
aprendiz nosso que estava trabalhando em uma rede de farmácias. Durante 
uma reunião, um diretor geral disse que precisava encontrar uma solução 
para fazer reuniões periódicas com os gerentes de unidades. Nisso, esse jovem 
sugeriu o Google Meet e justificou o porquê da escolha. Recebeu muitos elogios 
e a empresa adotou a ideia”, exemplifica Ulisses. 
 
Ele também informa que até o início de 2020 a formação no Senac Lapa Tito, 
unidade em que atua na cidade de São Paulo, era focada em comércio de 
bens e serviços e turismo. Com a pandemia, ao compreenderem a demanda 
das empresas, passaram a focar na preparação de jovens para atuarem com 
tecnologia de informação. “O Senac procura trabalhar, sobretudo, com jovens 
de periferia e baixa renda. Por isso, além da formação, buscamos também 
prover esse jovem com programas de aprendizagem junto às empresas. Com o 
aumento do desemprego em 2020, muitos jovens procuraram programas como 
o Jovem Aprendiz em busca de uma colocação e isso elevou a concorrência e, 
consequentemente, o nível de habilidades exigidas.” 
 
Para possibilitar que as juventudes de classes populares pudessem disputar esse 
espaço, o Senac criou parcerias com o Instituto Proa e Generation Brasil, 
organizações com foco em buscar oportunidades de emprego para jovens de 
baixa renda. Dessas parcerias nasceram os cursos de programador júnior com 
duração de três meses. “No caso do Generation, voltado para quem tem de 18 a 
30 anos, é um curso curto de três meses, pois esse jovem tem urgência de 
trabalho, mas é uma carga de atividades pesada, de segunda a sexta, das 8h 
às 17h. No caso do Instituto Proa, para a faixa de 17 a 22 anos, é um pouco mais 
longo (seis meses), com carga de atividades de quatro horas diárias, de segunda 
a sexta e alguns sábados.” Nas duas parcerias, a empregabilidade dos alunos ao 
final da formação é acima de 90% com um salário inicial médio de R$ 2.500, o 
que significa um grande aumento frente ao que eles ganhavam antes. 
 
A Recode é uma organização que tem como foco usar a tecnologia 
informacional para gerar oportunidades e estimular a transformação social e 
o empoderamento digital. Tem como objetivo proporcionar que as pessoas 
deixem de ser excluídas digitalmente ou meras consumidoras de conteúdo, 
serviços e produtos, para se tornarem usuárias capazes de usar as tecnologias 
informacionais para estabelecer relações ativas de troca, produzindo 
conhecimento e/ou riqueza para si e para seu meio social.
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Entre as possibilidades ofertadas pela organização está o Recode Pro, um curso 
que forma programadores full stack, um tipo de profissional muito cobiçado 
pelas empresas hoje. Anna Paula Colacino, gerente de programas da Recode 
e responsável pelo Recode Pro, informa que o curso é voltado para pessoas 
das  classes populares, com renda per capta familiar de até um salário mínimo, 
que reserva uma cota de 40% das vagas para mulheres e 51% para negros. 
“Nosso processo seletivo é muito concorrido, no último tivemos mais de 10 mil 
candidatos para 230 vagas. Por isso, estabelecemos cotas para garantir essa 
diversidade entre os formados.” Ela ainda explica que, embora não seja exigido 
nenhum conhecimento de programação para o ingresso, o processo seletivo 
acaba excluindo as pessoas que não têm noções mínimas do que é o mundo da  
internet. A formação é densa – 540 horas em seis meses –, mas é recompensada 
por portas abertas para um mercado em expansão e com boas possibilidades 
de renda. “Embora o programa seja voltado para quem ganha até um salário  
mínimo, a média de renda familiar per capita dos nossos alunos é de R$ 617. 
Há nove meses encerramos a primeira turma e mais de 90% deles já estão  
empregados com um salário médio de R$ 4.900”, informa Anna.

Tanto a elevada taxa de empregabilidade 
quanto o alto salário podem ser compreendidos 
pelo relatório setorial de 2020 da Brasscom 
(Associação das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e de 
Tecnologias Digitais): “O Brasil forma 46 
mil pessoas com perfil tecnológico por ano, 
mas seriam necessárias 70 mil para atingir a 
necessidade do mercado. Logo, há um déficit 
de 24 mil formandos na área de Tecnologia 
da Informação (TI). A escassez de mão de 
obra faz com que os profissionais disponíveis 
sejam disputados”. Em outro momento, o 
relatório informa que “estima-se que até 2024 a 
demanda por profissionais do setor cresça para 
329 mil profissionais, mais outros 92 mil da TI In 
House (quando a empresa constrói o seu próprio 
data center), totalizando 421 mil. A demanda 
será de 25% em Internet das Coisas, 11% em 
segurança, 10% em big data, 6% em nuvem e 
2% em inteligência artificial, além da demanda 
por profissionais administrativos (19%), de nível 
técnico (14%) e em outras tecnologias (13%).”

https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-2020-macrossetor-de-tic/#
https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-2020-macrossetor-de-tic/#
https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-2020-macrossetor-de-tic/#
https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-2020-macrossetor-de-tic/#
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2.3 - Empreendedorismo como alternativa
   para escassez de empregos

Com a perspectiva de redução na oferta de vagas nos próximos anos, o 
empreendedorismo vai crescer como uma alternativa de projeto de vida para 
os jovens, seja por necessidade ou por opção. Diogo Tsukumo arrisca prever 
um cenário de fim do emprego, ou ao menos do conceito de emprego que 
conhecemos hoje: assalariado, com jornada diária e semanal fixa, e direitos 
assegurados. 
“A tendência é que não se tenha tantos empregos. E boa parte dos 
disponíveis serão subempregos. Portanto, a inclusão produtiva impulsiona 
os jovens a criarem soluções para eles mesmos, gerando negócios em seu 
próprio território. Negócios focados na demanda e nos objetivos locais”, diz.

No imaginário social, o 
empreendedorismo das juventudes 
geralmente está ligado a projetos 
culturais ou que visam a uma 
transformação social. De fato, muitos 
negócios criados por jovens têm relação 
com esses segmentos, porém, eles abrem 
empresas em todas as áreas. Segundo 
João, do Fa.Vela, algo que tem acontecido 
muito é a reinvenção de profissões. “Uma 
galera que fez um curso de moda, muitas 
vezes um técnico no Senac, ou mesmo 
um curso apenas de corte e costura. Uma 
pessoa que gosta de se vestir bem e que 
tem bom gosto. Essa galera tem criado 
suas marcas de roupas e está usando a 
internet para vender. Então hoje, aquela 
costureira de antigamente, que era uma 
senhorinha de óculos na ponta do nariz 
tentando enfiar a linha na agulha, está 
virando essa menina com cabelos de 
mechas coloridas, ousando em cores nas 
próprias roupas e calçados e se expondo 
no Instagram.”
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Essa reinvenção está acontecendo em diversas empresas criadas 
por jovens, seja de produtos de higiene e beleza, alimentação ou 
serviços de lavagem de carro. Diferentemente do imaginário que se 
constrói sobre o mundo das startups, a realidade do empreender 
nas periferias não é marcada por negócios de impacto. Trata-se de 
um outro ecosistema, tanto na linguagem e no comportamento 
quanto nos objetivos. Visam a localidade e não a cidade toda. Não se 
apresentam como projetos disruptivos e sim como atualizações de 
ideias já consolidadas e relevantes para determinado território. No 
que diz respeito à transformação social, explica João, é importante 
o jovem perceber que ele não precisa ser um ativista político para 
transformar a sociedade em que vive, pois é possível fazer isso como 
empresário ao levar para sua localidade um serviço ou um produto 
que não existia lá.

Mas a ação empreendedora, muitas vezes, esbarra na capacidade de o jovem 
planejar um negócio. Foi em resposta a esse problema que o Conjuve lançou 
o Juventude Empreendedora, programa de formação para microempresários 
voltado para as juventudes e baseado numa metodologia rápida focada na 
abertura de negócios. “Em 2020, formamos mais de 10 mil jovens pelo projeto 
e, este ano, em apenas três semanas foram mais de 38 mil inscritos em mais de 
três mil cidades”, explica Marcus Barão. 

Outro ponto central para preparar jovens a empreender é a necessidade de criar 
uma política de crédito capaz de viabilizar financeiramente seus negócios, o que 
hoje não existe. O crédito para empresas é raro e, o pouco que é ofertado, é caro. 
Somente em 2019, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) lançou 
uma linha de crédito para atender MEIs (microempreendedores individuais) a 
uma taxa de juros em torno de 1,3% ao mês. Isso significa que uma das linhas 
de crédito mais baratas do mercado nacional chega a cerca de 15% ao ano. No 
entanto, os juros para muitas micro e pequenas empresas podem passar dos 
10% ao mês, dependendo da instituição financeira e do tipo de empréstimo. 
Isso significa que, se estivessem dispostos a pagar essa taxa de juros abusiva, 
a grande maioria dos micros e pequenos empreendedores não conseguiria 
oferecer as garantias necessárias para ter a sua solicitação de financiamento 
aprovada. 

Pesquisa feita pelo Sebrae-RJ com 473 micro e pequenos empreendedores 
mostra que 61% das solicitações feitas por eles no estado do Rio de Janeiro foram 
negadas em 2020, 27% conseguiram o crédito e 12% ainda esperam resposta.
 As principais razões apontadas para esse problema foram a ausência de
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garantias complementares para oferecer às instituições financeiras e o baixo 
relacionamento.  Em outras palavras, o crédito existente e as melhores condições 
de pagamento são reservadas para negócios já bem estruturados. Essa situação, 
segundo o Sebrae, fez com que 50% desse segmento sequer tenha tentado 
acessar a ajuda financeira do governo federal em razão da pandemia. Da outra 
metade que tentou, apenas 22% conseguiram uma linha de crédito, ou seja, 
apenas 15% do total. Tem direito a essa linha de financiamento microempresas 
e empresas de pequeno porte, ou seja, com receita anual de até R$ 4,8 milhões 
(microempreendedores individuais não estão incluídos). O empreendedor 
precisa apresentar uma garantia no mesmo valor do empréstimo e pagar os 
juros (que neste programa de 2020 eram de aproximadamente 4% ao ano, 
baixos para os padrões brasileiros; em 2021 essa taxa já passa de 10% ao ano). 
Se o negócio ainda não tiver um ano, a garantia passa a ser de 150% do valor 
contratado. A exigência dessas garantias tirou de cena cerca de 85% do total de 
empresas e praticamente 100% daquelas que estavam iniciando.  

Um ecossistema saudável de empreendedorismo exige uma disponibilidade do 
setor financeiro para correr riscos junto com as empresas. Aliás, quando se fala 
de projetos de inovação, estes riscos são ainda maiores por se tratar de produtos 
ou serviços que ainda não foram testados no mercado. Porém, os bancos 
nacionais não estão dispostos a correr nenhum risco, e os jovens brasileiros que 
decidem abrir um negócio não podem contar com esse tipo de apoio.

Se não houver uma mudança drástica nesse cenário, jovens continuarão tendo 
como opção buscar recursos em sua rede de relações – amigos e familiares que 
estejam dispostos a apostar no negócio. E mais uma vez a desigualdade social 
determinará como o ambiente de negócios será ocupado.
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3. Caminhos

Na última semana de março de 2021, o programa Fantástico, da Rede Globo, 
apresentou uma matéria sobre o jovem Arthur. A escola em que o menino 
estuda teve de adotar o modelo de aulas virtuais por causa da pandemia de 
Covid-19. Com apenas 15 anos, o morador da cidade de Alencar, no estado do 
Pará, precisou enfrentar dois grandes desafios para continuar estudando: não 
ter equipamento adequado e nem conectividade. Com um celular na mão, saiu 
procurando por todo o terreno onde vive algum ponto em que havia sinal de 
internet e o encontrou em cima de uma árvore do quintal. Para estudar, então, 
ele improvisou uma espécie de carteira escolar sobre os galhos. 
 
A reportagem foi vista por alguns como uma ilustração poética de como a força 
de vontade é capaz de mover as pessoas. Para outros, no entanto, a matéria 
é um flagrante da violência a qual as juventudes das classes populares são 
submetidas na luta diária por uma vida digna. Para o presidente do Conjuve, 
essa cena mostra o descaso do Estado com a inclusão social, educacional, digital 
e, consequentemente, produtiva da maior parcela das juventudes.
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A falta de oportunidades, estímulo e apoio para tornar as juventudes engajadas 
se apresenta como um obstáculo para o desenvolvimento social e econômico 
do país nos próximos anos. Segundo relatório do Banco Mundial de 2019, o 
desengajamento ocorre quando jovens deixam de acumular capital humano, e 
o maior exemplo dessa situação são os jovens que não têm acesso à educação 
e ao trabalho. Segundo a Pnad, do IBGE, no início de 2021 estavam nessa 
situação cerca de 27% dos jovens brasileiros com idades entre 18 e 24 anos. O 
custo deste processo para a economia brasileira (isto é para toda a sociedade, 
inclusive as empresas) é muito alto e pode impedir o crescimento econômico 
nacional por décadas. No enfrentamento deste cenário, alguns caminhos 
necessários precisam ser trilhados e eles se articulam sobre os eixos inclusão 
digital, formação para o novo mundo do trabalho e criação de um ecossistema 
de empreendedorismo para a juventude.  

No que diz respeito à inclusão digital, é preciso compreender as várias camadas 
de exclusão para as quais são necessárias respostas e soluções. Podemos falar 
em pelo menos quatro níveis de inclusão digital. O primeiro nível se refere aos 
excluídos totalmente, àqueles que não têm acesso sequer ao “sinal de internet”. 
 
O segundo nível são aqueles incluídos apenas como 
consumidores de aplicativos ou como mercadoria para 
mídias sociais; estes têm acesso a conexão de baixa 
velocidade e a dispositivos inadequados para muitas 
tarefas produtivas (tente escrever um projeto para um 
edital utilizando um celular e você vai entender o que 
isso significa). 
 
No terceiro nível estão as pessoas que têm acesso a 
conectividade de boa qualidade e a dispositivos de boa 
performance para diversas tarefas (computadores), mas 
que não têm a formação necessária para saber como 
utilizar a internet para produzir conhecimento e riqueza. 

Finalmente, no quarto nível, estão os incluídos 
digitais plenos, capazes de compreender todo o 
potencial criativo e produtivo das tecnologias digitais e 
de se apropriar dele para adquirir conhecimento e/ou 
gerar negócios. 
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Portanto, o enfrentamento da exclusão digital vai muito além de garantir apenas 
a conectividade, precisa também garantir o acesso a dispositivos que sejam 
estações de trabalho (como os computadores) e a uma formação que desenvolva 
o senso crítico e as competências necessárias para compreender e utilizar todo 
o potencial disponível na rede (afinal de contas, o “território da internet” é muito 
maior e mais rico do que o “arquipélago” das mídias sociais). Nesse eixo, a meta 
precisa ser levar conectividade e dispositivos para todas as casas. Nesta caminhada, 
é importante tornar as escolas, bibliotecas, escritórios de associações em hubs de 
acesso à internet e computadores numa espécie de rede de coworkings focada em 
alfabetização tecnológica e negócios para as juventudes. 
 
A formação para o novo mundo do trabalho é um eixo transversal aos demais 
e precisa articular as competências cognitivas e socioemocionais, além das 
competências técnicas, fundamentais para lidar com essa nova lógica dos 
mercados. Sem isso, postos de trabalho que começam a emergir não serão 
ocupados por uma massa expressiva de jovens, em especial das periferias. 
Também é preciso entender que, e para isso nos chama a atenção mais uma vez 
a professora Raquel Souza, do Instituto Unibanco, num cenário de destruição 
econômica e de profunda desigualdade social como o que vivemos, não bastam 
as políticas de formação, é preciso garantir alguma renda mínima para que 
as juventudes das classes populares possam se dedicar à sua educação sem o 
desespero de ter que batalhar por algum recurso para a sobrevivência da família. 
 
A criação de um ecossistema de empreendedorismo para a juventude significa 
garantir que mesmo os negócios que comecem por necessidade possam 
contar em sua trajetória com programas de formação para gestão de negócios, 
uma rede de acompanhamento da evolução das empresas e programas de 
financiamento a fundo perdido ou a custo baixo e adequados à realidade 
de empreendedores jovens (pouca experiência em negócios e praticamente 
nenhuma garantia).  
 
Colocar em prática estes eixos de atuação exige uma grande aliança entre 
poder público, setor privado e sociedade civil. Além disso, é preciso articular 
toda a rede de equipamentos disponíveis: escolas, bibliotecas, centros culturais 
e esportivos, sedes de associações de moradores e de sindicatos etc. Também 
buscar referências em programas que mostram bons resultados, como o Jovem 
Aprendiz, do governo federal, o VAI (programa criado em 2003 para apoiar 
financeiramente coletivos culturais da cidade de São Paulo, principalmente de 
regiões com precariedade de recursos e equipamentos culturais), da prefeitura 
de São Paulo, e o CredJovem (programa de linha de crédito e formação para 
negócios.
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desenvolvidos por jovens, com taxas de juros bem abaixo do mercado – podendo 
inclusive ser juro zero em alguns casos), do estado do Rio Grande do Norte.  
Tudo isso em um esforço intersetorial (que envolve um diálogo estreito e 
permanente entre educação, cultura, economia, ciência e tecnologia, entre 
outras áreas de atuação) que precisa se colocar como um radical contraponto 
à política de “você que suba numa árvore para resolver os seus problemas”, que 
tem colocado em risco não apenas o presente e o futuro dos milhões de 
meninas e meninos desconectados, desempregados e precarizados, mas 
também de qualquer projeto que pretenda fazer do Brasil uma potência 
econômica mundial.
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1. Cenário

O fechamento das escolas foi uma das primeiras medidas adotadas por países 
de todo o mundo para conter a disseminação da Covid-19. De acordo com um 
monitoramento global realizado pela Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura), mais de 1,5 bilhão de estudantes foram 
afetados pela interrupção das atividades escolares presenciais em 167 países.  

Um ano depois do início da pandemia, quase metade da população estudantil 
mundial ainda enfrentava interrupções na sua trajetória escolar, que incluem 
desde o fechamento total de escolas em 31 países até jornadas reduzidas em 
outros 48 países, conforme o mesmo levantamento interativo da Unesco. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures
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Em média, dois terços do ano letivo acadêmico de 2020 deixaram de ser 
realizados no formato presencial em todo o mundo. Décadas de um progresso 
educacional lento, mas constante na educação de crianças e adolescentes, 
sofreram interrupções abruptas, como destaca o relatório “Os anos não 
esperam por eles: Aumento das desigualdades no direito das crianças à 
educação devido à pandemia de Covid-19” (em livre tradução), produzido pela 
organização internacional não governamental Human Rights 
Watch, que ouviu alunos, pais e professores em 60 países. 

“À medida que a pandemia persistia, as escolas de alguns países ou jurisdições 
eram reabertas para ensino presencial, ou abertas para alguns alunos, enquanto 
em outros lugares as escolas permaneceram fechadas desde então, com 
aprendizagem para maior ou menor extensão de alcance ocorrendo online ou 
remotamente”, aponta o documento. 

Apesar dos esforços realizados por sistemas educacionais de todo o mundo para 
dar continuidade às atividades escolares de forma remota, esse cenário reforçou 
ainda mais as desigualdades educacionais existentes. Um relatório do Banco 
Mundial indica que o percentual de crianças com 10 anos de idade que não 
conseguem ler e entender um texto simples pode ter aumentado de 51% para 
62,5% na América Latina e no Caribe. 

Nesta publicação, a partir de uma revisão de estudos e de conversas com  
especialistas em educação, pesquisadores, professores e jovens, iremos 
apresentar alguns dos principais impactos que a pandemia trouxe para 
a educação brasileira e quais são os caminhos para enfrentar os desafios  
presentes e futuros. 

https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid
https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid
https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe
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1.1 - Brasil com as escolas   
fechadas por mais  tempo

Os reflexos da pandemia nos sistemas 
educacionais de países latinos e caribenhos em 
parte também estão relacionados ao tempo em 
que as escolas permaneceram fechadas nessas 
regiões. Em todo o mundo, as instituições de 
ensino permaneceram fechadas em média por 
14 semanas. Na América Latina e no Caribe, a 
média é de até 20 semanas de fechamentos 
nacionais completos, enquanto na Europa essa 
média cai para 10 semanas.

O Brasil é o país que permaneceu com as escolas fechadas por mais tempo, 
contabilizando 40 semanas ao longo do ano letivo de 2020. A partir de dados 
de 3.672 secretarias municipais de Educação, o que equivale a dois terços dos 
municípios do país, um levantamento realizado pela Undime (União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação), com apoio do Unicef (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) e do Itaú Social, mostra que, até o início de 
2021, 91,9% das redes públicas funcionaram apenas por meio de ensino remoto, 
enquanto 8,1% adotaram o modelo híbrido, mesclando atividades presenciais e 
não presenciais. 

As escolas brasileiras foram fechadas completamente em meados de março 
de 2020, impactando 48 milhões de estudantes e 2 milhões de professores. No 
primeiro momento, muitas secretarias optaram por antecipar as férias escolares 
como estratégia para ganhar tempo e conseguir se organizar para a oferta do 
ensino remoto. 

Mesmo com as dificuldades que impôs ao sistema educacional, o afastamento 
foi importante para evitar a circulação das comunidades escolares e evitar ainda 
mais a propagação do vírus no país, em um contexto de ausência de políticas 
ordenadas e efetivas para lidar com a crise sanitária.

Educação para as juventudes brasileiras depois da Covid-19          

https://undime.org.br/noticia/10-03-2021-13-17-redes-municipais-de-educacao-apontam-internet-e-infraestrutura-como-maiores-dificuldades-enfrentadas-em-2020-mostra-pesquisa-da-undime


↑ índice

Educação para as juventudes brasileiras depois da Covid-19 37

1.2 - Estratégias variadas para aulas remotas

Para alcançar estudantes em diferentes contextos, redes e escolas de todo país 
apostaram em múltiplas estratégias de ensino remoto. No entanto, conforme 
o estudo “A Educação Não Pode Esperar”, o tempo de resposta de cada 
secretaria variou muito. 

“Há redes que afirmam ter começado a fornecer conteúdos online já no dia 
23 de março, logo após a suspensão das aulas presenciais; outras, ao longo do 
mês de maio; e 18% que, na metade do mês de maio, ainda não havia adotado 
nenhuma estratégia para a aprendizagem a distância. Dessas últimas, parte 
ainda estava planejando ações e parte declarou que não tinha condições de 
ofertar conteúdos no momento ou não achava essa prática adequada”, indica o 
levantamento. 

Algumas das principais estratégias de ensino remoto adotadas em diferentes 
regiões do país estão reunidas em um guia produzido pelo CIEB (Centro de 
Inovação para a Educação Brasileira): 

Transmissão de aulas e conteúdos educacionais 
via televisão.

A televisão é utilizada como um canal para transmitir aulas 
em horários determinados para cada etapa de ensino. 

Transmissão de aulas e conteúdos educacionais 
via rádio.

Em parceria com uma emissora, as aulas são transmitidas 
pelo rádio com horários determinados para cada etapa de 
ensino.

Aulas ao vivo e online transmitidas por redes 
sociais.

Nesta estratégia, os conteúdos educacionais são 
transmitidos ao vivo e online por meio de perfis em redes 
sociais institucionais, incluindo YouTube, Vimeo, Facebook, 
Instagram. 

https://www.portaliede.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf
https://aprendizagem-remota.cieb.net.br/guia
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Videoaulas gravadas e disponibilizadas em redes 
sociais.

Diferentemente da estratégia anterior, as videoaulas são 
gravadas e disponibilizadas por meio de perfis em redes 
sociais institucionais, incluindo YouTube, Vimeo, Facebook, 
Instagram e WhatsApp.

Envio de conteúdos digitais em ferramentas 
online.

Os conteúdos e recursos digitais são enviados por meio de 
ambientes online específicos para apoiar a aprendizagem. 

Envio de material impresso com conteúdos 
educacionais.

Produção de materiais impressos com conteúdos para 
serem enviados para a casa dos estudantes. 

Disponibilização de plataformas de ensino online.

Plataformas de aprendizagem selecionadas pelas 
secretarias são utilizadas pelos professores para 
disponibilizar conteúdos e promover a avaliação 
dos estudantes. 
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Na tentativa de atingir o maior número de estudantes possível, muitas 
secretarias tiveram de adotar mais do que uma estratégia de ensino remoto. 
Na Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba, por exemplo, 
fizeram parte do plano o uso de plataformas virtuais, aplicativos, transmissão 
de aulas na TV aberta, desenvolvimento de roteiros de estudos personalizados e 
impressão de materiais e atividades. “Tivemos que tentar entender esse cenário 
e como a pandemia tinha repercutido nas localidades e microuniversos dos 223 
municípios da Paraíba”, afirma Luiza Iolanda Cortez, professora e integrante da 
equipe pedagógica da Comissão Executiva de Educação Integral da Paraíba. 

Em São Paulo, a rede estadual também adotou estratégias variadas. Com o 
apoio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, chegaram a ser gravadas 
200 aulas por semana, transmitidas pela TV aberta ou pela internet. Também 
foram disponibilizados materiais impressos para os alunos que não tinham 
acesso a recursos digitais. O programa foi descrito de forma detalhada em um 
artigo escrito por Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente do CIEB, e Fernando 
Reimers, professor de Harvard. Em algumas redes, o uso do rádio também 
foi uma estratégia fundamental para alcançar os estudantes. Esse foi o caso 
de secretarias como Amazonas, Pará e Maranhão, que fizeram parcerias com 
emissoras para levar conteúdos educativos diariamente a casa de crianças, 
adolescentes e jovens. 

https://cieb.net.br/ocde-saopaulo/
https://cieb.net.br/ocde-saopaulo/
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1.3 - Múltiplos desafios para professores

Se por um lado as aulas remotas exigiram uma resposta rápida das secretarias, 
que tiveram de elaborar seus planos de contingência em tempo recorde, por 
outro,  também criaram novas demandas para os educadores. Para garantir 
que os alunos pudessem continuar aprendendo e se desenvolvendo em casa, 
a primeira onda da pesquisa “Sentimento e percepção dos professores 
brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus (COVID-19) no Brasil”, 
desenvolvida pelo Instituto Península, mostra que 7 em cada 10 professores 
haviam mudado muito ou totalmente suas rotinas. 

A migração das aulas presenciais para o ensino remoto veio acompanhada de 
inúmeros desafios para os educadores. Conforme a pesquisa “A situação dos 
professores no Brasil durante a pandemia”, desenvolvida pela Nova Escola, 
alguns dos principais fatores negativos do período estão associados ao processo 
de adaptação do formato das aulas, o baixo retorno dos alunos, a alta cobrança 
por resultados, o crescimento da demanda de atendimento individual às famílias 
e a falta de capacitação, de infraestrutura e de contato direto com 
os alunos.

1.3.1 - Formação e uso de tecnologia

Antes da pandemia, 88% dos professores nunca tinham dado aula de forma 
remota. Logo após o fechamento das escolas, em abril de 2020, a maioria 
deles (83,4%) afirmou que se sentia nada ou pouco preparada para 
enfrentar essa realidade, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto 
Península. “Os professores e as professoras não tinham a familiarização 
de trabalhar remotamente. A necessidade urgente de se trabalhar com 
ferramentas [tecnológicas] forçou que eles fizessem do jeito que desse e 
da forma que conseguissem aprender”, avalia a professora Lília Melo, da 
rede estadual do Pará. 

https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
https://www.andes.org.br/diretorios/files/renata/junho/ne-pesquisa-professor-final-1.pdf
https://www.andes.org.br/diretorios/files/renata/junho/ne-pesquisa-professor-final-1.pdf
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
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Na pesquisa “Competência Docente: Designer de Experiências de 
Aprendizagem”, desenvolvida pelo Instituto Crescer, 44% dos professores 
ouvidos afirmam que a familiaridade com recursos digitais variados surgiu da 
necessidade apresentada pelo momento. Entre os principais meios utilizados 
para aprender a dominar essas ferramentas, eles apontam que aprenderam 
sozinhos (61%), com apoio de outros colegas (54%) ou por meio de programas de 
formação institucionais (42%). 

“A tecnologia foi um agravante muito 
grande para os professores [no período de 
aulas remotas]. Não saber entrar no Google 
Classroom,	gravar	vídeos”,	exemplifica	o	
educador Billy de Assis, que atualmente dá 
aulas no ensino fundamental em São Paulo 
(SP),	mas	também	tem	experiências	de	longa	
data na EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
e na educação inclusiva.

1.3.2 - Sobrecarga emocional e de trabalho

Além dos desafios formativos, a corrida para dominar novas 
ferramentas digitais, adaptar conteúdos, gravar aulas e manter 
o contato com os alunos também trouxe impactos significativos 
para a jornada profissional e pessoal de educadores brasileiros. 
Na escuta realizada pelo Instituto Península logo no início da 
pandemia, 67% deles afirmaram que se sentiram ansiosos 
neste período. Também somam a essa percepção o sentimento 
dos professores estarem entediados (36%), cansados (38%), 
estressados (34%), sobrecarregados (35%) e frustrados (27%). 

“Eu acho que é importante falar do ponto de vista do professor e da 
professora que sentem que não estão cumprindo o seu dever. Tem 
muito professor e muita professora que carrega o mundo nas costas 
e ainda tem a sua família. Eles estão se culpando porque não estão 
conseguindo”, ressalta a professora Lília. 
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O sentimento de frustração descrito por ela também ficou perceptível entre os 
achados da pesquisa feita pelo Instituto Crescer. Neste levantamento, 57% dos 
professores ouvidos afirmaram que por mais que eles se empenhem, poucos 
alunos aproveitam as aulas remotas por falta de infraestrutura. 

O debate sobre a conexão entre saúde e educação é anterior à pandemia, mas o 
contexto recente elevou a preocupação com a saúde mental de professores e 
estudantes. Em crise há muitos anos, a qualidade da profissão docente piorou 
com o rompimento das fronteiras entre a vida social e o trabalho.

1.3.3 - Engajamento dos estudantes

Falta de acesso, conectividade e exaustão 
do modelo remoto também desafiaram 
os educadores a encontrar maneiras 
de promover o engajamento das suas 
turmas durante as aulas. De acordo com a 
pesquisa Datafolha, encomendada pela 
Fundação Lemann, Itaú Social e BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), 57% dos 
estudantes estão desmotivados. 

“Eu acho que é muito complicado você ficar 
conversando com uma tela. Por mais que 
tenha uma pessoa do outro lado, é muito  
difícil. Muitos dos meus professores eu conheci 
pelo EAD [ensino remoto] e não tive nenhum 
contato”, conta a estudante Kathellen Bianca 
Barbosa, que está no terceiro ano do ensino 
médio na ETEC Professor Camargo Aranha, 
em São Paulo (SP).

https://www.slideshare.net/institutocrescer/pesquisa-competncia-docente-designer-de-experincias-de-aprendizagem
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
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1.4 - Educação das juventudes prejudicada  
  de forma desigual

Muitas das dificuldades vivenciadas pelos estudantes durante o 
período de aulas remotas foram retratadas pela segunda edição 
da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que 
ouviu mais de 68 mil jovens em todo o país. De acordo com o 
levantamento, 6 a cada 10 deles sentem que não estão conseguindo 
realizar boa parte das atividades propostas pela escola ou pela 
faculdade e 7 a cada 10 não consideram que estão conseguindo trabalhar melhor 
em grupo.

Os motivos para não realizarem boa parte das atividades envolvem muitos 
fatores, como acesso à internet, dificuldade com conteúdo, falta de equipamentos 
e interesse. Conforme o levantamento realizado na sexta onda da pesquisa 
Datafolha, 40% dos estudantes fazem parte de um grupo considerado de 
risco: eles receberam atividades, mas não estão evoluindo nos estudos, não 
estão motivados e manifestaram possibilidade de desistir da escola. 

Entre os que permanecem na escola e estão prestes a concluir o ensino médio, a 
pandemia também traz impactos significativos para a sequência dos estudos. Em 
2020, 8 a cada 10 jovens não fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 
e dos 17% que realizaram, 8% quase desistiram, conforme mostrou a pesquisa 
Juventudes e a Pandemia do Coronavírus.  
 
“Aprender por uma tela de computador é um pouco mais complicado. A 
pandemia atrapalhou bastante os meus estudos. Eu desisti de prestar vestibular, 
por exemplo. Acredito que perdi muita coisa e não estou preparada. Eu acabei 
desistindo e só vou prestar o ano que vem, pensando em uma possível retomada 
e se as coisas vão ficar melhores”, reflete a estudante Kathellen.  

Apesar da pandemia atingir todos os estudantes brasileiros, que permaneceram 
mais tempo em atividades remotas, conforme já mencionado no relatório 
da Unesco, ela traz impactos ainda mais significativos para uma parcela da 
população jovem brasileira. “Hoje tudo joga contra o jovem pobre, negro e 
periférico. Mais uma vez, a gente deixou bem nítido que existem dois lados. 
O coronavírus representa o mesmo mar para todos, mas alguns estão nele 
de iate, de barco e de navio, enquanto temos botes e gente nadando contra 
maré sozinho”, afirma o jovem André Luiz, co-fundador da TV DOC CAPÃO e 
responsável pela Base Capão, na zona sul de São Paulo.  

https://mk0atlasdasjuve5w21n.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210607.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
https://mk0atlasdasjuve5w21n.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210607.pdf
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A violação de direitos básicos, como acesso a água, encanamento e moradia, 
amplia os impactos da pandemia nas regiões periféricas do país. Conforme um 
levantamento realizado pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope 
Inteligência, em São Paulo, capital do estado mais populoso do país, 81% dos 
entrevistados concordam com a afirmação de que os moradores da periferia 
vão sofrer mais por causa da pandemia do coronavírus do que os moradores das 
outras regiões.
 
Esses desafios também influenciam diretamente na educação de jovens nos 
territórios periféricos, que em um período de distanciamento enfrentam a falta 
de infraestrutura, conectividade, acesso à alimentação escolar e condições 
adequadas no ambiente doméstico para dar sequência aos seus estudos de 
maneira remota. 

“A gente já tinha um sistema educacional muito desigual, mas a pandemia 
agravou isso. Um moleque da periferia já chegava no término da jornada escolar 
muito atrás dos alunos de outras classes sociais. O que a gente tem hoje é um 
aprofundamento das desigualdades, cerca de dois anos de déficit escolar, que vai 
fazer muito mal pra gente que já estava atrás”, destaca André Luiz. 

As percepções de André são confirmadas por um estudo pioneiro do CAEd/
UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora), em parceria com a Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, que demonstra que alunos do quinto ano do ensino fundamental 
da rede estadual de ensino de São Paulo em 2021 apresentam um déficit de 
aprendizagem em relação aos estudantes que cursaram o mesmo ano em 2019 
que equivale a dois anos de estudos, com 46 pontos a menos na proficiência 
em matemática e 29 pontos a menos em língua portuguesa, segundo dados 
analisados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). 

No que se refere ao acesso e conectividade para acompanhar as aulas remotas, 
dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) em 
abril de 2021 demonstraram que 4,3 milhões de estudantes brasileiros entraram 
na pandemia sem acesso à internet. Entre eles, 95,9% eram da rede pública de 
ensino. A todos esses números, somam-se às constatações da pesquisa Desafios 
enfrentados pelas secretarias de educação, realizada por Undime e Consed, com 
apoio do CIEB, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann e Unicef, que apontam: 
83% dos alunos das redes públicas do Brasil vivem em famílias em situação de 
vulnerabilidade, que recebem até 1 salário mínimo per capita. 

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Apresentacao_ViverEmSP_EspecialPandemia_2020_embargo.pdf
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Apresentacao_ViverEmSP_EspecialPandemia_2020_embargo.pdf
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“O wi-fi está longe de ser a realidade de um garoto desse. Não há conexão, 
não há acesso. Eu vi muitos estados doando celulares, mas eles não têm 
acesso à internet. Então, às vezes, o governo pode até ceder um kit, ou oferecer 
algum crédito no celular, mas isso é muito paliativo, às vezes não dá nem para 
completar uma aula no YouTube, gasta tudo”, avaliou a professora Lília, da rede 
pública do Pará. 

A educadora também chama atenção para a estrutura familiar dos estudantes 
e a falta de condições adequadas para eles acompanharem as aulas em casa, 
fatores que reforçam que as desigualdades sociais são sistêmicas e privam 
grande parte da população de se desenvolver.

1.4.1 - O impacto do ambiente doméstico nas aulas remotas

O ambiente doméstico é um fator que muitas vezes dificulta o acesso 
dos estudantes aos conteúdos escolares. Na primeira edição da pesquisa 
Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, 63% dos estudantes concordaram 
totalmente ou mais ou menos com a afirmação de que falta um ambiente 
tranquilo para estudar em casa. 

“Você tem uma casa de dois cômodos, com seis, sete ou oito pessoas que 
moram naquele ambiente. Então, por mais que o jovem tenha acesso à 
internet, acesso ao tablet, acesso à central do aluno, por mais que ele tenha 
todos esses movimentos, a condição da casa dele não proporciona um 
espaço adequado para estudo”, pondera André Luiz. 

https://sinapse.gife.org.br/download/juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus
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Além disso, a própria dinâmica do ambiente doméstico muitas vezes também 
não é propícia para os estudos, já que possibilita uma série de interferências 
externas. A estudante Kathellen compartilha algumas dessas dificuldades: “Eu 
tenho que acordar de manhã e assistir às aulas online, mas o que é complicado 
para mim e para as minhas amigas é conciliar educação com os trabalhos 
de casa. Eu tenho três irmãs mais novas e minha vó. Minha irmã mais nova 
tem quatro anos, e eu tenho que dar atenção pra ela. Aí quando eu começo 
a assistir a uma aula, ela começa a cantar atrás. Muitas amigas minhas têm o 
mesmo problema. O ensino online é um pouco mais complicado. Você acaba 
sedistraindo fácil.” 

Esse exemplo nos leva ao conceito de interseccionalidade, das ciências sociais, 
que trata da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas 
relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Durante a pandemia, 
ficou ainda mais evidente o quanto as dimensões de gênero, raça, classe e 
orientação sexual podem impactar negativamente o aprendizado de alguns 
adolescentes e jovens. 

1.4.2 - Trajetória escolar de jovens negros é mais afetada

Por residirem em áreas mais vulneráveis, com menor cobertura de 
serviços de saúde e com menos acesso a internet e computadores, os 
jovens negros tiveram maior dificuldade para dar sequência aos seus 
estudos no período de pandemia. 

De acordo com a pesquisa TIC Kids Online 2019, apenas 39% dos jovens 
negros de 15 a 17 anos que cursam o ensino médio têm computador com 
acesso à internet em casa. Um estudo feito pelo Observatório Covid-19 e 
pela Prefeitura de São Paulo, também demonstrou que pretos têm 62% 
mais chance de morrer pela Covid-19 do que brancos. 

“Nós estamos aprendendo mais uma vez a vencer a morte, a ser resistente 
para ter o direito à vida. Nosso povo preto, quilombola, indígena e 
ribeirinho sempre sofreu extermínio e, mais uma vez, precisa se unir e 
mostrar que não vai morrer, porque não aceita esse plano de morte”, 
defende a professora Lília. 
 
A exclusão de jovens vítimas de falta de apoio adequado são estruturais 
e históricas, e infelizmente a pandemia reforçou a perversa desigualdade 
que insiste em permanecer como modelo em nosso país. 

https://cetic.br/pt/pesquisa/kids-online/indicadores/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/28/pretos-tem-62percent-mais-chance-de-morrer-por-covid-19-em-sao-paulo-do-que-brancos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/28/pretos-tem-62percent-mais-chance-de-morrer-por-covid-19-em-sao-paulo-do-que-brancos.ghtml
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1.4.3 - Comunicação com estudantes   
  com deficiência é falha

Entre os estudantes com deficiência, os impactos 
da pandemia também se agravam. A sexta 
onda da pesquisa “Educação não presencial na 
perspectiva dos estudantes e suas famílias”, 
mostra que 50% das famílias receberam alguma 
orientação da escola sobre como ajudar os 
estudantes durante as atividades em casa, mas 
apenas um terço recebeu atividades considerando 
a deficiência do estudante e 37% teve acesso 
a um professor do atendimento educacional 
especializado trabalhando em conjunto com o professor titular de classe.

“O contexto geral da pandemia é um contexto de baixa acessibilidade. 
Lembrando que, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de contexto 
[dos desafios de inclusão nas escolas]. Antes a barreira era arquitetônica, mas 
com os estudantes em casa a barreira que surge é a da comunicação digital”, 
lembra Luiza Correa, coordenadora de advocacy do Instituto Rodrigo Mendes, 
ao fazer referência a pouca acessibilidade de programas e atividades utilizadas 
pelas escolas no período de aulas remotas. “Para ter igualdade de condições, 
temos de remover barreiras. Temos muitos professores dedicados, mas essa 
dificuldade aumentou na pandemia.” 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Rodrigo Mendes sobre protocolos 
para educação inclusiva neste período também relata que a pandemia 
impactou crianças, adolescentes e jovens com deficiência em diferentes esferas 
das suas vidas, relacionadas ao direito à informação acessível, ao acesso às 
terapias durante o isolamento, à sobrecarga das famílias, à saúde mental e à 
continuidade da educação. 

Novamente, é importante destacar que esses desafios já estavam postos 
para o sistema educacional, e a pandemia expôs a complexidade de
trabalhar a inclusão escolar de forma integral.

https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
https://institutorodrigomendes.org.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolos-educacao-inclusiva-durante-pandemia.pdf
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1.4.4 - Insegurança alimentar e a volta ao mapa  
   da fome

Estar distante da escola por um longo período de tempo também coloca em 
risco a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, o que gera uma 
série de reflexos futuros no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Já é 
conhecido por muitas pesquisas educacionais que a insegurança alimentar 
produz impactos diretos no desempenho acadêmico dos estudantes. 

Na pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças 
e Adolescentes, o Unicef já chamou atenção para os impactos econômicos 
e sociais da crise sanitária para estudantes de famílias em condições mais 
vulneráveis. Entre os entrevistados, 55% dos brasileiros afirmaram que o 
rendimento em seus domicílios diminuiu desde o 
início da pandemia. Como consequência, 8% dos 
residentes com crianças e adolescentes afirmaram 
que deixaram de comer porque não havia dinheiro 
para comprar comida. Esse percentual corresponde 
a 5,5 milhões de brasileiros. 

“A situação de fragilidade em relação à segurança 
alimentar se ampliou nesse contexto de pandemia. 
Temos uma insegurança alimentar real e concreta 
da nossa população. Vemos essa necessidade 
com muitos estudantes, que precisavam da escola 
física, não só com o espaço e desenvolvimento 
de competências cognitivas e socioemocionais, 
mas como um espaço em que eles tinham uma 
alimentação garantida três vezes por dia”, analisa 
Iolanda, integrante da Secretaria da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraíba.

https://www.unicef.org/brazil/media/11996/file/apresentacao_segunda-rodada_pesquisa_impactos-primarios-secundarios-covid-19-criancas-adolescentes.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/11996/file/apresentacao_segunda-rodada_pesquisa_impactos-primarios-secundarios-covid-19-criancas-adolescentes.pdf
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A insegurança alimentar tem afetado 
diretamente estudantes das redes 
municipais e estaduais de educação 
de todo país. Em um estudo feito 
pela UFOP (Universidade Federal 
de Ouro Preto), em parceria com as 
Secretarias Municipais de Educação de 
Mariana e Ouro Preto, após monitorar 
a situação nutricional nos domicílios 
dos estudantes durante a pandemia, 
foi possível identificar que 45,6% das 
residências tiveram acesso à cesta 
básica ou kit de alimentos. No entanto, 
alimentos como carnes (40,8%), frutas 
(46,2%) e hortaliças (32,2%) estavam em 
falta nos domicílios acompanhados. 

Para Clevi Rapkiewicz, professora da 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
no Colégio de Aplicação da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul), é urgente reforçar os programas de 
alimentação escolar e pensar em novos 
caminhos para viabilizar a alimentação 
dos estudantes neste período de 
pandemia. “A verba que chega nas 
escolas hoje é muito pequena”, destaca 
a professora. 

Essas medidas são urgentes não 
apenas no período da pandemia, como 
também em ações futuras. Pesquisas 
mostram que a pandemia acelerou a 
alta da fome no Brasil, e esse cenário 
irá colocar milhões de crianças e 
adolescentes em situação de privação 
de direitos essenciais. 

49

https://enut.ufop.br/news/conhe%C3%A7a-o-esanp-estudo-da-seguran%C3%A7a-alimentar-e-nutricional-na-pandemia-da-covid-19
https://enut.ufop.br/news/conhe%C3%A7a-o-esanp-estudo-da-seguran%C3%A7a-alimentar-e-nutricional-na-pandemia-da-covid-19
https://enut.ufop.br/news/conhe%C3%A7a-o-esanp-estudo-da-seguran%C3%A7a-alimentar-e-nutricional-na-pandemia-da-covid-19
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1.5 Aulas remotas são desafio       
para as famílias

Além da pandemia afetar a organização e a rotina de 
redes, escolas, professores e estudantes, ela também 
trouxe impactos significativos para as famílias. 
“Ficaram muito claras as fragilidades da parceria 
das escolas com a família. Para quem não tinha isso 
fortalecido, obrigatoriamente foi preciso estabelecer 
essa parceria”, diz o professor Billy. 

O acompanhamento dos estudantes nas aulas  
remotas se torna um desafio ainda maior para as 
famílias que não tiveram a oportunidade de concluir 
os estudos. “Existem pais que não têm a quarta 
série antiga. E como é que vão acompanhar os 
filhos? Como vai haver esse acompanhamento que 
a escola supõe que se faça?”, questiona Eduardo 
Magrone, professor associado e de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da UFJF, em Minas Gerais. 

Na sexta onda da pesquisa “Educação não presencial na perspectiva dos 
estudantes e suas famílias”, foi identificado que 50% dos estudantes com pais 
de menor escolaridade não estão evoluindo nos estudos, não estão motivados 
e manifestaram possibilidade de desistir da escola. Esse número cai para 24% 
quando são consideradas famílias com ensino superior. 

Se por um lado é desafiador para os pais acompanharem a formação 
educacional dos filhos, por outro, essa “obrigação” também é saudável para o 
processo educacional. Mesmo os pais que não têm escolaridade elevada para 
auxiliar os filhos, têm o vínculo com os filhos fortalecido por essa participação. 

https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
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Apesar de a pandemia criar demandas específicas para conter a disseminação 
do vírus, muitos dos desafios que o período trouxe para redes, escolas e 
educadores de todo país não são inéditos. “Temos um desafio novo, sim, na 
sua  dimensão, porque na sua origem e na sua natureza ele é o mesmo: escolas 
públicas mal equipadas, professores que não estão familiarizados com o uso das 
tecnologias. Esse problema ficou mais visível, mas já existia antes”, avalia 
Eduardo Magrone.

Antes da pandemia, apenas 14% das escolas públicas urbanas tinham acesso a 
ambientes virtuais de aprendizagem para distribuir atividades, corrigir e avaliar 
o desempenho dos alunos e se comunicar com as famílias, segundo os dados da 
pesquisa TIC Educação 2019. Para 18% dos estudantes, o celular é o único
dispositivo de acesso à internet, o que dificulta o uso para fins pedagógicos e 
limita as possibilidades de atividades.

2. Tendências

https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/indicadores/
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A diretora do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação 
Anna Penido também reforça a análise de que a pandemia acirra desafios 
antigos da educação. “O fato de não estar dentro da escola é uma situação 
nova, mas, por exemplo, o desafio das metodologias, sejam elas remotas 
ou presenciais, sempre esteve presente. Como continuar engajando 
os alunos ou como garantir que eles aprendam com as oportunidades 
educativas criadas pelas escolas? Se conseguirmos soluções para o 
remoto, vamos certamente mudar algumas ideias pré-concebidas ou 
consolidadas de como deve ser uma aula”, diz. 

A seguir, listamos alguns dos impactos e tendências que já estavam presentes 
em alguma medida na educação, mas que ganharam força durante a pandemia:

2.1 - Aprofundamento das desigualdades

Em um país que é considerado o sétimo mais desigual do mundo,  conforme 
o Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento), as diferentes oportunidades de acesso à 
dignidade, ao respeito e aos direitos também geram impacto na educação, 
principalmente em um período de pandemia. “Enquanto o Brasil tiver essa 
desigualdade brutal fora da escola, no interior da escola vai ser muito difícil. A 
tecnologia não consegue fazer nada sozinha nesse sentido. Vai precisar de um 
professor, de um aluno, de uma ação pedagógica, mas o problema continua: 
como fazer o aluno aprender para neutralizar os piores efeitos da desigualdade 
social?”, questiona Eduardo. 

As desigualdades sociais e educacionais estão diretamente relacionadas, 
conforme indica o Informativo Desigualdades Raciais e Covid-19 produzido 
pelo Núcleo de Pesquisa Afro Cebrap. “As condições de acesso, trajetória e 
conclusão ao e do ensino básico tornaram-se mecanismos produtores de 
desigualdades, pois geram impactos no acesso ao ensino superior e na inserção 
no mercado de trabalho”, aponta o documento. 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/pnud-apresenta-relatorio-de-desenvolvimento-humano-2019-com-dado.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/pnud-apresenta-relatorio-de-desenvolvimento-humano-2019-com-dado.html
https://cebrap.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Informativo-3-As-desigualdades-educacionais-e-a-covid-19-.pdf
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Um levantamento encomendado pela Fundação Lemann 
aos Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para 
o Brasil e a África Lusófona (Clear), vinculado à FGV EESP 
(Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas), 
também demonstra que os estudantes mais prejudicados 
pela pandemia, tanto nos anos finais do ensino fundamental 
quanto no ensino médio, são do sexo masculino, pardos, 
negros eindígenas, com mães que não finalizaram o ensino 
fundamental. Em ambas as etapas de ensino, o estudo aponta 
que crianças, adolescentes e jovens das regiões Norte e Nordeste 
foram os que mais deixaram de aprender durante o período de 
aulas remotas. 

“Isso não dá para varrer para debaixo do tapete. Temos as provas 
de IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], 
Enem... uma hora isso vai aparecer em medições e vamos seguir 
as linhas de iniquidade que o Brasil já tem. Não vai ser só um 
impacto perverso, mas vai ser ainda mais perverso para quem já 
está numa situação ruim”, diz Paulo Blikstein, professor brasileiro 
da Universidade de Columbia, em Nova York (EUA). 

“A questão da desigualdade aflorou [durante a pandemia]”, 
concorda Anna Penido. De acordo com ela, neste momento será preciso 
pensar no nivelamento dos estudantes, considerando seus diferentes ritmos, 
momentos e formas de aprender. “Não vai dar para fazer a mesma coisa para 
todo mundo. Vamos precisar de metodologias que permitam dar a César o 
que é de César. Entender quem está precisando de mais acompanhamento, 
acolhimento e reforço escolar.” 

Isso porque 5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram atividades 
escolares em 2020, segundo o estudo “Enfrentamento da cultura do 
fracasso escolar”, promovido pelo Unicef, em parceria com o Instituto Claro, e 
produzido pelo Cenpec Educação. E entre os que tiveram atividades, o acesso 
também acontece em diferentes condições e com maior ou menor nível de 
engajamento, tendo como apoio a internet, os recursos digitais, a televisão, o 
rádio ou os materiais impressos, como já apontado anteriormente. Além disso, 
os dados da TIC Domicílios 2019 revelam que apenas 11% das pessoas na
 classe A usam a internet exclusivamente por celular, enquanto esse número 
sobe para 85% dos usuários nas classes D e E.

https://fundacaolemann.org.br/releases/educacao-pode-retroceder-ate-quatro-anos-devido-a-pandemia
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/cultura-do-fracasso-escolar-afeta-milhoes-de-estudantes-e-desigualdade-se-agrava-na-pandemia
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/cultura-do-fracasso-escolar-afeta-milhoes-de-estudantes-e-desigualdade-se-agrava-na-pandemia
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2.2 - Evasão traz efeitos dramáticos

Com o aprofundamento de desigualdades educacionais, as dificuldades trazidas 
pela pandemia e a falta de perspectivas para dar sequência aos estudos, a 
evasão escolar também tende a aumentar. Estimativas do Unicef com base na 
Pnad Covid-19 de outubro do ano passado apontam que cerca de 1,3 milhão de 
crianças e adolescentes haviam abandonado a escola em 2020. 

A segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia de Coronavírus 
traz um resultado ainda mais preocupante: 43% dos jovens pensam em desistir 
de estudar. Entre os principais motivos apontados por eles para interromper a 
trajetória escolar e acadêmica, estão a questão financeira e a dificuldade para 
se organizar com o ensino remoto. Entre os mais novos também aparecem 
questões relacionadas ao baixo engajamento. 

“Muita gente perdeu o emprego e muita gente não tinha nem emprego, mas 
fazia alguns trabalhos pontuais. Com isso, a família teve que se mobilizar, 
juntando crianças e adolescentes. Então isso também repercutiu no índice 
da evasão”, analisa Iolanda. De acordo com ela, entender qual é o real índice de 
evasão deixado pela pandemia ainda é uma dificuldade das secretarias de 
Educação de todo país. 

Para o professor Billy, a evasão escolar neste período também tem relação com a 
quebra de vínculos entre os jovens e a escola. “A questão da pandemia também 
diminuiu muito o contato afetivo. Eu acho que se perdeu muito, pode ser que 
um grande número de alunos demorem para voltar”, reflete. 

Luiza Correa concorda com a urgência da manutenção de vínculos para que 
os estudantes não deixem a escola. “Temos dados de evasão escolar que 
são muito alarmantes. Então não é só no retorno [das aulas presenciais] que 
vamos perceber, temos que olhar para isso agora”, pondera a coordenadora de 
advocacy do Instituto Rodrigo Mendes.

https://atlasdasjuventudes.com.br/juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus/
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Ela ainda acrescenta que apesar de não existirem dados estatísticos 
específicos, acredita-se que muitos estudantes com deficiência 
fazem parte do grupo de 5,5 milhões de crianças e adolescentes 
que não tiveram atividades escolares em 2020, embora em muitos 
casos ainda permaneçam matriculados na escola. “Temos uma 
hipótese bem forte de que muitos estudantes com deficiência 
estão evadindo por falta de acessibilidade dos materiais e das aulas. 
A pandemia forçou a migração pro mundo digital muito rápido. Os 
educadores não estavam preparados para fazer essa migração, e os 
próprios estudantes também não”, afirma. 

Além dos impactos observados na educação e na trajetória de 
adolescentes e jovens que deixam a escola, o custo da evasão 
também é alto para a economia. De acordo com o estudo 
“Consequências da Violação do Direito à Educação Básica”, 
parceria da Fundação Roberto Marinho com o Insper, o Brasil 
perde R$ 214 bilhões por ano por ter jovens que não concluem a 
educação básica. 

“Esse efeito econômico é dramático porque não depende da  
pandemia. A pandemia torna isso pior, porque o jovem acha que 
vai perder o tempo dele estudando. Essa relação com a escola foi 
produzida por um ambiente em que as perspectivas [do jovem] 
ficam muito restritas. Era assim antes, agora [esses desafios] são 
elevados à vigésima potência”, comenta Eduardo Mangrone.

2.3 - Rejuvenescimento da EJA

Para especialistas ouvidos pelo Porvir, a evasão também pode reforçar 
outro comportamento que já era observado antes do início da pandemia: 
o rejuvenescimento da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Dados do 
Censo da Educação Básica mostram que alunos com menos de 30 anos 
representam 62,2% das matrículas da modalidade. 

“A EJA no Brasil já não é mais EJA. Ela passou a abrigar estudantes que 
não conseguiram completar seus estudos na idade certa. Aquela ideia de 
que era um espaço para dar oportunidade para quem não teve, pessoas 
com mais idade que interromperam seu processo de escolarização há 
muito tempo, isso já não existe mais”, destaca Eduardo.

https://www.futura.org.br/lancamento-resultado-da-pesquisa-consequencias-da-violacao-do-direito-a-educacao-ao-vivo-no-youtube/
https://www.futura.org.br/lancamento-resultado-da-pesquisa-consequencias-da-violacao-do-direito-a-educacao-ao-vivo-no-youtube/
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/matriculas-na-educacao-de-jovens-e-adultos-cai-3-3-milhoes-de-estudantes-na-eja-em-2019/21206
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Diante desse cenário, o professor e 
pesquisador reforça a necessidade 
de políticas educacionais que 
considerem a EJA como uma 
estratégia de escolarização das 
camadas populares que, por 
diversos motivos, foram excluídas 
da escola regular.  “A EJA é um 
ponto onde todas as contradições 
da escola pública brasileira estão 
condensadas. Ela evidencia uma 
escola que não foi planejada para 
receber esse público”, afirma. 

Apesar da urgência de políticas 
para garantir o desenvolvimento de  
jovens e adultos que não tiveram 
acesso a muitas oportunidades 
ao longo da sua trajetória escolar, 
a EJA é uma modalidade que 
historicamente foi deixada de lado 
no país, como lembra Luiza Iolanda 
Cortez. “Precisamos pensar quais 
são as estratégias para esse público. 
A ideia não é fazer uma espécie de  
cursinho para a prova do Encceja 
(Exame Nacional para Certificação 
de Competência de Jovens e 
Adultos, que oferece certificado de 
conclusão do ensino fundamental 
ou do ensino médio), mas trazer 
uma formação que garanta parte 
dos direitos de aprendizagem e das 
competências e habilidades que 
os estudantes não tiveram acesso 
antes”, ressalta a integrante da 
equipe pedagógica da Comissão 
Executiva de Educação Integral da 
Paraíba.

Para se ter uma ideia da ausência 
de investimento e políticas voltadas 
para a EJA, em 2019 a modalidade 
teve o menor investimento da 
década: o MEC gastou R$ 16,6 
milhões, o que corresponde a 22% 
dos R$ 74 milhões previstos para a 
área. Além da extinção da Secadi 
(Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão), o investimento em 
programas como Brasil Alfabetizado, 
ProJovem e ProEJA foram reduzidos 
nos últimos anos. 

Com a chegada da pandemia, 
o cenário se torna ainda mais 
desafiador. “Um dos grandes 
problemas da EJA na pandemia 
é o acesso e a inclusão”, destaca 
Clevi Rapkiewicz, professora da 
EJA no Colégio de Aplicação da 
UFRGS. Para muitos deles, a falta 
de equipamentos, infraestrutura 
e conectividade desafiam a 
permanência dos estudantes na 
modalidade. 
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Mesmo que o acesso a equipamentos e à conectividade sejam garantidos, a 
professora ainda chama atenção para a questão do letramento digital, que faz 
referência aos conhecimentos necessários para fazer o uso social dos recursos 
tecnológicos e da escrita no meio digital. “Também é preciso que o aluno 
seja letrado digitalmente”, observa. “A inclusão digital e o letramento digital 
são extremamente necessários para os alunos da EJA, inclusive para que eles  
possam ir para o mercado de trabalho. Veja bem, educação não tem por missão 
formar trabalhadores, mas os alunos da EJA já são trabalhadores.” 

A importância do letramento digital inclusive foi apontada no item “Divisão dos 
trabalhadores entre incluídos e excluídos digitais” da pesquisa “O mercado de 
trabalho para as juventudes no Brasil pós-pandemia” como uma tendência para 
os próximos anos.

Entre tantos desafios da modalidade que foram amplificados pela pandemia, 
Clevi também aponta a dificuldade de contato com os jovens e adultos 
e a iminente evasão. “Nós temos situações de alunos que simplesmente 
desapareceram, mudaram o telefone e nós não conseguimos mais contato. Nós 
temos situações de alunos que escolheram não estudar remotamente.”

A juvenilização da EJA impõe o desafio de repensar essa modalidade 
de ensino de forma a torná-la eficiente e adequada para o público que 
a frequenta. A necessidade de metodologias mais atualizadas com 
o perfil do jovem contemporâneo e que assegurem a ele o direito de 
estudar e concluir o ensino médio são urgentes.

2.4 - Paradoxo da tecnologia

Em relação às tendências educacionais, muitos especialistas acreditam 
que o período de fechamento das escolas e aulas remotas acelerou a 
adoção de tecnologias na educação. “Depois que passar a pandemia, a 
tecnologia não volta mais para o estágio anterior”, projeta Eduardo. 

Na pesquisa Competência Docente: Designer de Experiências de 
Aprendizagem, promovida pelo Instituto Crescer, 41% dos professores 
ouvidos destacam como sua maior conquista, fruto deste momento 
de pandemia e da organização de atividades para oferta por meio 
da educação remota, o fato de terem descoberto que são capazes de 
aprender a utilizar recursos digitais para fins pedagógicos.

https://www.slideshare.net/institutocrescer/pesquisa-competncia-docente-designer-de-experincias-de-aprendizagem
https://www.slideshare.net/institutocrescer/pesquisa-competncia-docente-designer-de-experincias-de-aprendizagem
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“Eu	acho	difícil	olhar	para	um	contexto	de	tragédia	
tão grande e encontrar pontos positivos, mas a gente 
sabe que esse período acelerou o uso da tecnologia”, 
menciona Luiza. A coordenadora de advocacy do 
Instituto Rodrigo Mendes também ressaltou que, 
quando bem utilizada, a tecnologia pode ser um 
elemento para promover a inclusão nas escolas. Mas 
tudo isso “depende de tempo e de planejamento”. 

Por outro lado, também é importante entender que a pandemia 
demonstrou que a tecnologia sozinha não é capaz de resolver 
todos os problemas da educação. “A razão do fracasso disso é 
que o aluno que mais precisa de ajuda para aprender é o que 
não se dá bem em um ambiente isolado de aprendizagem em 
casa. Esse aluno precisa de um professor ajudando”, avalia Paulo 
Blikstein, professor brasileiro da Universidade de Columbia. 

“O primeiro legado da pandemia é entender que as soluções 
tecnológicas têm uma eficácia muito limitada”, reforça 
o professor e pesquisador, ao mencionar que videoaulas, 
aplicativos e ferramentas não podem substituir o trabalho do 
professor. Paulo também chama a atenção para o fato de que 
a tecnologia instrucional, baseada na mera reprodução da 
aula tradicional em uma mídia eletrônica, tem um impacto 
limitado.“O que vemos na pandemia é que tudo isso foi um 
grande retumbante fracasso.” 



↑ índice

Educação para as juventudes brasileiras depois da Covid-19 59

2.5 - Novas metodologias para resolver  
   velhos problemas

A adoção de novas metodologias também é uma tendência que se fortaleceu 
na educação em decorrência da pandemia. Neste período, ficou ainda 
mais evidente que a escola precisa se reinventar para atender às diferentes 
necessidades, tempos e interesses dos estudantes. “Não dá mais para fingir 
que os métodos não são ultrapassados, não dá para fingir que não existe 
desigualdade e peculiaridades [dos estudantes] e não dá para fazer de conta que 
só o conteúdo acadêmico é suficiente”, afirma Anna Penido. 

De acordo com ela, mais do que nunca, agora é o momento de pensar nas  
intencionalidades pedagógicas. “O que precisamos resolver? Quais são os  
problemas, quais são os objetivos pedagógicos e de desenvolvimento integral? 
Quais soluções precisamos criar para dar conta dos problemas emergenciais, 
circunstanciais e também dos propósitos finalísticos [da educação]?”, questiona.

Para Iolanda, integrante da equipe pedagógica 
da Comissão Executiva de Educação Integral 
da Paraíba, as metodologias que estimulam 
o protagonismo dos estudantes também 
devem se consolidar, mas sem deixar de lado 
a importância dos educadores no processo de 
ensino e aprendizagem. “As metodologias 
ativas de ensino e aprendizagem vieram para 
ocupar um lugar que é um caminho sem 
volta. A questão, na realidade, é como a gente 
enxerga os papéis. O professor continua sendo 
muito importante. Nesse tempo de pandemia, 
percebemos que nenhum sistema de 
aprendizagem substitui o professor”, ressalta. 
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3. Caminhos

Diante do cenário vivido pela educação durante a pandemia e do tamanho 
dos desafios que existem pela frente, muitos especialistas ouvidos pelo Porvir 
apontam alguns caminhos e ações prioritárias para reduzir desigualdades, evitar 
a evasão e garantir oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem para 
todos os estudantes brasileiros. 

“Nesse momento, precisamos sonhar e acreditar na capacidade da educação de 
mudar contextos. Precisamos dar conta de tirar forças, sei lá da onde, para poder 
investir e não desistir dos estudantes. Temos que acreditar que a inclusão é 
importante, que os estudantes fazem parte do futuro do nosso país. Precisamos 
tentar resolver esses problemas”, encoraja Luiza, do Instituto Rodrigo Mendes.  

A seguir, listamos alguns dos pontos destacados pelos entrevistados como 
urgentes para a educação pós-pandemia. 



↑ índice

Educação para as juventudes brasileiras depois da Covid-19 61

3.1 - Monitoramento de dados

Antes de mais nada, para traçar metas e identificar ações prioritárias de 
maneira assertiva, redes e escolas deverão tomar decisões com base em dados. 
O mapeamento e o diagnóstico são fundamentais para apoiar a construção 
de políticas públicas e estratégias educacionais capazes de diminuir as 
desigualdades e garantir oportunidades para todos os estudantes brasileiros. 

“O prioritário é ter um olhar sobre equidade. De largada temos que pensar 
em como promover equidade”, diz Anna Penido, ao explicar que isso significa 
fazer mais para quem precisa mais. No entanto, para saber como os alunos estão 
e qual tipo de ajuda eles precisam, será necessário elaborar diagnósticos. “Só 
vamos entender as desigualdades quando tivermos um olhar mais apurado, 
o diagnóstico é fundamental. As soluções precisam ser criadas não de forma 
padronizada, mas precisamos de soluções diferentes para casos diferentes.” 

A partir da experiência na rede estadual da Paraíba, Iolanda também reconhece 
que os diagnósticos e dados são importantíssimos para lidar com os desafios do 
momento. “Precisamos de dados e indicadores objetivos, significativos, claros e 
que consigam trazer um mapeamento ao final de um período”, afirma. Nesse 
processo, ela reforça a necessidade de processos de escuta. “Vamos conseguir 
fazer políticas públicas melhores depois de ouvir e entender o que está 
acontecendo em diferentes contextos.” 

3.2 - Formação e protagonismo dos professores

Além de tomar decisões com base em evidências, será preciso apostar no
protagonismo dos professores, que durante toda a pandemia estiveram 
na linha de frente da educação para garantir que crianças, adolescentes e 
jovens continuassem aprendendo. “Quando a coisa aperta, quem resolve é o 
profissional treinado para aquilo. Quem vai [ajudar a] resolver essa questão é o 
professor, é ele quem está na sala de aula”, destaca Paulo.
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Apesar de reconhecer a importância de outros atores para lidar com os desafios 
do pós-pandemia, como as secretarias de Educação, voluntários, organizações 
do terceiro setor e a sociedade como um todo, Paulo chama atenção para o 
protagonismo dos educadores. “O professor precisa ser muito ouvido. Ouvir 
quem está na ponta economiza muito tempo”, alerta. 

Além de serem ouvidos, os educadores deverão ser formados e incentivados 
para que possam construir novas práticas pedagógicas. Para isso, será preciso 
investir em uma formação profissional significativa, que faça sentido para a 
realidade e as demandas de cada região. “Os professores precisam de uma 
formação docente decente, em que eles possam se sentir empoderados, 
conhecer novas ferramentas, novos instrumentos”, aponta Iolanda. 

3.3 - Implementação da BNCC e  
  do Novo Ensino Médio

As novas políticas educacionais da BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) e o Novo Ensino Médio também serão 
uma oportunidade para que redes e escolas possam 
encontrar um norte para pautar suas ações nos próximos 
anos. “As dez Competências Gerais da BNCC dialogam 
com muito do que estamos vivendo no momento. Cada 
competência ajuda em um pedaço da superação dos desafios 
presentes e futuros em relação à pandemia”, garante Anna.

Ela ainda exemplifica a aplicação das competências no 
cenário atual e futuro: “Desde você ter conhecimento 
científico, que ajuda a compreender o fenômeno [da 
pandemia], até senso crítico e criatividade para encontrar 
novas soluções para velhos problemas, além de capacidade 
de comunicação para lidar com fatos e argumentos e as 
competências socioemocionais. Enfim, uma série de coisas 
que ganham importância e se articulam muito com os 
desafios atuais”, reforça. 
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Da mesma forma, Anna diz que o Novo Ensino Médio pode trazer novas 
abordagens para a escola. “Quando falamos de flexibilização, eletivas e projeto 
de vida, ele dá mais instrumentos para a mudança acontecer”, indica. 

O Novo Ensino Médio também oferece oportunidades concretas de conectar 
o empreendedorismo à educação, desenvolver competências e atitudes nos 
estudantes e ainda incentivar que os jovens se reconheçam como agentes de 
transformação e de impacto nos seus territórios. Essa proposta foi apresentada 
em mais detalhes no especial “Empreendedorismo Social na Educação”, 
produzido pelo Porvir, Oi Futuro e British Council.

Por fim, abre a possibilidade de conectar a escola ao mundo do trabalho, 
seja por meio do itinerário formativo de formação técnica e profissional, que 
deve preparar jovens para o contexto do mercado de trabalho, por meio de 
qualificação profissional, formações experimentais e habilitação profissional 
técnica de nível médio, ou seja por meio do desenvolvimento de habilidades 
que serão importantes para que jovens acessem oportunidades econômicas e 
relacionadas ao seu projeto de vida. 

3.4 - Tomar a escola mais atrativa

Para não perder mais jovens ao longo da trajetória escolar, a escola terá 
que se atualizar e se conectar com os interesses dos estudantes. “Uma 
coisa que eu sempre falo e que precisaria ser acelerada é o processo de 
transformar a escola em um lugar mais acolhedor e mais interessante. 
Menos focada no conteudismo, mas que permita o estudante fazer 
projetos, realizar suas paixões intelectuais e encontrar coisas que gosta 
de fazer”, defende Paulo. 
 
E essa mudança será ainda mais urgente agora para evitar que 
adolescentes e jovens abandonem a escola. “A primeira coisa que tem 
de ser feita é não perder os alunos. Se isso era uma tarefa difícil antes 
da pandemia, agora é muito mais. Todas aquelas políticas de tornar 
a escola mais interessante e mais atrativa, de promover uma coesão 
maior, melhorar o clima escolar, de fazer do professor alguém que 
possa conduzir uma aula de maneira ótima, de fazer com que o aluno 
se integre à escola, toda essa necessidade aumentou ainda mais”, 
observa Eduardo, professor da Faculdade de Educação da UFJF.

https://empreendedorismosocial.porvir.org/
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Para conectar a escola com as necessidades e demandas das juventudes, 
também será necessário um processo de adequação curricular que olhe para as 
diferenças. “O currículo também precisa atender à educação especial, educação 
do campo, educação indígena e educação quilombola. Nesse contexto, [as 
oportunidades educativas] precisam ser atrativas para que o estudante perceba 
que, sim, apesar das dificuldades, é importante continuar os estudos”, reforça 
Iolanda.

3.5 - Desenvolvimento socioemocional  
  e saúde mental

Após um longo período de pandemia, com perdas imensuráveis 
para todos os brasileiros, a escola também terá de acolher 
estudantes e professores que passaram por períodos difíceis. 
Mais do que nunca, ela deve assumir um compromisso com 
o desenvolvimento socioemocional e se entender como uma 
instituição que também é promotora de saúde mental. 

“Quando temos um contexto pandêmico e sequer pensamos em 
um pós-pandemia, é preciso compreender que o que está na linha 
de frente é a saúde mental e que isso tem tudo a ver com a área 
da saúde, mas também tem muito a ver com a educação”, indica 
a professora Lília. A partir das suas experiências na rede pública 
do Pará, ela conta que é muito comum ver adolescentes e jovens 
advindos de um contexto de desestruturação familiar, de falta de 
planejamento, de um ambiente marcado pela violência e pelo 
tráfico. Diante dessa realidade, a escola precisa compreender a sua 
função social e apoiar o desenvolvimento desse estudante em todas 
as esferas da sua vida. 

“As competências socioemocionais são uma baita ferramenta 
para o jovem”, concorda André, da Base Capão. Ele ainda afirma: 
a partir do momento em que o estudante consegue se entender 
enquanto pessoa, ele percebe porque é importante estudar e como 
isso vai ter impacto no seu futuro. 
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3.6 - Articulação intersetorial  
  na educação 

Por fim, será muito importante entender 
que sozinha a educação não consegue dar 
conta de todos os desafios. Será preciso 
investir ainda mais na construção de 
políticas e de ações intersetoriais para 
garantir o desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens. “Não tem 
como pensar educação sem pensar saúde, 
segurança pública, desenvolvimento 
social. Então, como é que fazemos essa 
relação? Temos que procurar fazer isso”, 
afirma Iolanda. 

E apesar da pandemia ter reforçado a necessidade de um trabalho intersetorial 
para dar conta de tantas dimensões e desafios, que passam principalmente pela 
questão sanitária, de saúde e social, Anna Penido diz que é preciso acontecer 
uma articulação planejada, internalizada e intencional entre diferentes áreas. 
“Pensar as coisas com essa visão intersetorial não é trivial. Eu diria que isso ainda 
não está bem consolidado. Acho que as pessoas ainda não sabem pensar e agir 
dessa maneira. Precisamos ter mais exemplos para ajudar e entender como 
fazer isso da melhor maneira possível.”
 
A educação precisa criar estratégias de ação conjunta com saúde, segurança, 
assistência social, trabalho, entre outros setores, para se ressignificar. E, além 
disso, necessita de apoio externo, traduzido pela participação ativa da sociedade 
civil organizada, Ministério Público, defensoria, universidades e outros atores. 
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Foram entrevistados para este artigo:
Anna Penido, diretora do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação

Billy de Assis, professor da EJA e especialista em educação inclusiva

Clevi Rapkiewicz, professora da EJA e articuladora de projetos de inclusão digital

Lília Melo, da rede estadual de educação do Pará

André Luiz, da Base Capão

Luiza Iolanda Cortez, da Secretaria de Estado de Educação na Paraíba

Eduardo Magrone, da Faculdade de Educação da UFJF 

Luiza Correa, do Instituto Rodrigo Mendes

Kathellen Bianca Barbosa, estudante 

Paulo Blikstein, da Universidade de Columbia

 

Referências consultadas: 

• Increased Inequalities in Children’s Right to Education Due to the Covid-19 
Pandemic - Human Rights Watch

• Agir agora para proteger o capital humano de nossas crianças: Os custos e a 
Resposta ao Impacto da pandemia da COVID- no Setor de Educação na América 
Latina e no Caribe - Banco Mundial

• Pesquisa Undime sobre volta às aulas - Undime, com apoio de Itaú Social e 
Unicef

• A Educação não pode esperar - CTE-IRB (Instituto Rui Barbosa) e Iede 
(Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional)

• Estratégias de Aprendizagem Remota - CIEB

• Sentimentos e Percepção dos Professores Brasileiros nos Diferentes Estágios 
do Coronavírus no Brasil - Instituto Península

• A situação dos Professores no Brasil durante a Pandemia - Nova Escola

• Competência Docente: Designer de Experiências de Aprendizagem - Instituto 
Crescer

• Educação não-presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias - 
Datafolha, BID, Itaú Social, Fundação Lemann

https://www.basecolaborativa.org/
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia
https://www.ufjf.br/faculdadedeeducacao/
https://institutorodrigomendes.org.br/
https://www.tc.columbia.edu/
https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid
https://www.hrw.org/report/2021/05/17/years-dont-wait-them/increased-inequalities-childrens-right-education-due-covid
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe
https://undime.org.br/noticia/10-03-2021-13-17-redes-municipais-de-educacao-apontam-internet-e-infraestrutura-como-maiores-dificuldades-enfrentadas-em-2020-mostra-pesquisa-da-undime
https://www.portaliede.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf
https://aprendizagem-remota.cieb.net.br/guia
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Covid19_InstitutoPeninsula_Fase2_at%C3%A91405-1.pdf
https://www.andes.org.br/diretorios/files/renata/junho/ne-pesquisa-professor-final-1.pdf
https://www.slideshare.net/institutocrescer/pesquisa-competncia-docente-designer-de-experincias-de-aprendizagem
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Educacao-nao-presencial-na-perspectiva-dos-estudantes-e-suas-familias-Onda-6.pdf
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• Juventudes e a Pandemia do Coronavírus - Conjuve, com Em Movimento, 
Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento 
Social, UNESCO e Visão Mundial

• Viver em São Paulo - Especial Pandemia - IBOPE Inteligência e Rede Nossa 
São Paulo

• Impactos da pandemia de Covid-19 na educação básica da rede pública 
estadual de São Paulo - CAEd/UFJF

• Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) Contínua - Covid-19 - 
IBGE

• Desafios das Secretarias Municipais de Educação na oferta de atividades 
educacionais não presenciais - Undime e Consed, com apoio do CIEB e 
Fundação Itaú de Educação e Cultura

• TIC Kids Online Brasil 2019 - Cetic.br

• Protocolos sobre Educação Inclusiva Durante a Pandemia da Covid-19 - 
Instituto Rodrigo Mendes

• Impactos primários e secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes 
- Unicef

• Segurança Alimentar e Nutricional na Pandemia da Covid-19 - UFOP, em 
parceria com as Secretarias Municipais de Educação de Mariana e Ouro Preto

• Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2019 - PNUD

• As desigualdades educacionais e a Covid-19 - Afro Cebrap

• Educação pode retroceder até quatro anos devido à pandemia - FGV, EESP 
Clear e Fundação Lemann

• Enfrentamento da cultura do fracasso escolar - Unicef e Instituto Claro

• Consequências da Violação do Direito à Educação - Fundação Roberto 
Marinho e Instituto Insper

• Empreendedorismo Social na Educação - Oi Futuro, British Council e Porvir 

https://www2.ufjf.br/noticias/2021/04/28/estudo-pioneiro-mostra-impacto-da-pandemia-na-educacao-em-sao-paulo/
https://www2.ufjf.br/noticias/2021/04/28/estudo-pioneiro-mostra-impacto-da-pandemia-na-educacao-em-sao-paulo/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1.html
https://sinapse.gife.org.br/download/desafios-das-secretarias-municipais-de-educacao-na-oferta-de-atividades-educacionais-nao-presenciais
https://sinapse.gife.org.br/download/desafios-das-secretarias-municipais-de-educacao-na-oferta-de-atividades-educacionais-nao-presenciais
https://cetic.br/pt/pesquisa/kids-online/indicadores/
https://institutorodrigomendes.org.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolos-educacao-inclusiva-durante-pandemia.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/11996/file/apresentacao_segunda-rodada_pesquisa_impactos-primarios-secundarios-covid-19-criancas-adolescentes.pdf
https://enut.ufop.br/news/conhe%C3%A7a-o-esanp-estudo-da-seguran%C3%A7a-alimentar-e-nutricional-na-pandemia-da-covid-19
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/pnud-apresenta-relatorio-de-desenvolvimento-humano-2019-com-dado.html
https://cebrap.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Informativo-3-As-desigualdades-educacionais-e-a-covid-19-.pdf
https://fundacaolemann.org.br/releases/educacao-pode-retroceder-ate-quatro-anos-devido-a-pandemia
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/cultura-do-fracasso-escolar-afeta-milhoes-de-estudantes-e-desigualdade-se-agrava-na-pandemia
https://www.futura.org.br/lancamento-resultado-da-pesquisa-consequencias-da-violacao-do-direito-a-educacao-ao-vivo-no-youtube/
https://empreendedorismosocial.porvir.org/
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Consulte o formulário aplicado no Anexo 1

Após sistematizar os principais desafios e caminhos para garantir oportunidades 
de trabalho e de estudo para os jovens brasileiros periféricos, neste capítulo 
vamos validar algumas estratégias que podem ser adotadas pelo Programa 
Jovens Construtores para potencializar o seu impacto. 

Na primeira etapa, o questionário Delphi teve como objetivo identificar 
consensos sobre o Contexto Educacional Brasileiro, a Trajetória Escolar de Jovens 
Brasileiros Periféricos, a Formação profissional dos Jovens e sua Conexão com 
o Mundo do Trabalho, a Viabilidade de Projetos e Metodologias Inovadoras e as 
possíveis Contribuições do Programa Jovens Construtores. 
 
Para isso, foram consultados, por meio de um formulário online, 12 especialistas 
com ampla experiência e trajetória reconhecida na educação, incluindo 
pesquisadores, consultores e representantes de secretarias de educação, 
fundações e organizações do terceiro setor.  

https://docs.google.com/forms/d/1UIRqxXfN7-cH_ZG69Ywc3XWk1V9F1Xd3ZGkb6cFmPVo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UIRqxXfN7-cH_ZG69Ywc3XWk1V9F1Xd3ZGkb6cFmPVo/edit
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Primeira Etapa

Participaram da primeira etapa do Delphi: Alena Sousa de Melo 
(Rede Estadual da Paraíba), Anna Christina Nascimento (Porticus), 
Anna Penido (Centro Lemann de Liderança para Equidade na 
Educação), Claudia Bandeira (Ação Educativa), Cleuza Rodrigues 
Repulho (Fundação Lemann), Cristiana Berthoud (Berthoud 
Consultoria em Educação / Centro Referências em Educação 
Integral),  Débora Garofalo (Secretária Estadual de Educação de 
São Paulo),  Fabio Meirelles (Oi Futuro), Italo Dutra (UNICEF), Olavo 
Nogueira Filho (Todos Pela Educação), Tiago Borba (Instituto 
Unibanco) e Vitor Pereira (ENAP). 

A partir dessa escuta, foi consenso na primeira etapa do 
Delphi os seguintes pontos:

O modelo tradicional de ensino não abre espaço para 
diferentes formas de aprender e não promove a participação 
ou protagonismo dos estudantes.
 
O desenvolvimento de políticas e projetos educacionais 
inovadores para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) é 
urgente e necessário para enfrentar os desafios da educação 
brasileira.
 
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) pode indicar 
uma abertura na educação brasileira para outras formas de 
ensino e aprendizagem.
 
O envolvimento dos professores, das famílias e da 
comunidade é fundamental para implementar uma 
proposta educacional inovadora.
 
Jovens que precisam trabalhar, e/ou que se tornam pais 
e mães, frequentemente não encontram acolhimento ou 
apoio para permanecer na escola.
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Uma das principais causas da evasão escolar é o 
desinteresse dos jovens nos conteúdos da escola, que são 
pouco conectados com suas vivências, interesses e 
necessidades.
 
O racismo estrutural impacta o acesso, permanência e 
rendimento escolar de alunos(as) negros(as) e perpetua 
desigualdades educacionais no Brasil.
 
É importante que haja uma discussão sobre formação 
profissional e mundo do trabalho na escola.
 
Parcerias com outras instituições seriam benéficas para
a inclusão da discussão sobre o mundo do trabalho nas 
escolas.
 

 

 

 

 

 

 

 

A discussão sobre trabalho é uma demanda forte dos 
estudantes, especialmente na EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).

A discussão sobre trabalho na escola deve acontecer de 
forma crítica, atendendo ao projeto de vida e aos anseios dos 
alunos.

“Nas políticas públicas é necessário tecer um 
olhar profundo para as diversidades que temos na 
educação,	por	isso	não	é	possível	afirmar	100%	e	
nem discordar 100%.” 

Débora Garofalo (Secretária Estadual de Educação de São Paulo)

Para efeito de análise, consideramos aqui as respostas 
com maior índice de consenso, com um recorte acima 
de 80%. 

Consulte os resultados da primeira 
rodada do Delphi no Anexo 2

https://docs.google.com/forms/d/1UIRqxXfN7-cH_ZG69Ywc3XWk1V9F1Xd3ZGkb6cFmPVo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UIRqxXfN7-cH_ZG69Ywc3XWk1V9F1Xd3ZGkb6cFmPVo/edit
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No entanto, nesta primeira rodada 
não foram encontrados consensos 
entre os especialistas sobre a viabi-
lidade de projetos e metodologias 
inovadoras na legislação brasileira. Os 
participantes também não entraram 
em consenso sobre os caminhos 
recomendados para a atuação do 
Programa Jovens Construtores. 

“Precisamos entender o 
contexto	territorial	onde	
as escolas estão inseridas 
para que a discussão sobre 
o mundo do trabalho tenha 
mais pertinência e coerência 
para os estudantes. Isso não 
significa	reducionismo,	mas	
requer uma perspectiva 
de desenvolvimento local 
e interação com o setor 
produtivo local.” 

Tiago Borba (Instituto Unibanco) Consulte o formulário
aplicado no Anexo 3

Por outro lado, uma ação se destacou como pouco recomendada pelos 
especialistas consultados: 

• Investir na criação de uma escola modelo que será mantida por um  
parceria público-privada.

Na média geral de recomendação, esse caminho teve pontuação 2 ( 40%), em 
uma escola de 1 a 5. 

Para validar as possibilidades de atuação do programa, foi realizada uma 
segunda rodada de escuta a partir do formulário Delphi. Essa etapa contou com 
a participação de oito especialistas, que avaliaram estratégias em cinco blocos: 
Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos, Trabalho e Projeto de 
Vida, Legislação e Modelo e BNCC e Novo Ensino Médio.

https://docs.google.com/forms/d/1p6fh2Brb9r2VdwM5C5ghEYOEGjKXOpCqLr7QtaJcPCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1p6fh2Brb9r2VdwM5C5ghEYOEGjKXOpCqLr7QtaJcPCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1p6fh2Brb9r2VdwM5C5ghEYOEGjKXOpCqLr7QtaJcPCA/edit
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Segunda Etapa

Participaram da segunda etapa do Delphi: Alena Sousa de Melo 
(Rede Estadual da Paraíba), Anna Christina Nascimento (Porticus), 
Anna Penido (Centro Lemann de Liderança para Equidade na 
Educação), Claudia Bandeira (Ação Educativa), Cristiana Berthoud 
(Berthoud Consultoria em Educação / Centro Referências em 
Educação Integral), Olavo Nogueira Filho (Todos Pela Educação), 
Tiago Borba (Instituto Unibanco) e Vitor Pereira (ENAP). 

A partir da etapa final de escuta, foi identificado maior nível 
consenso entre os participantes nos seguintes pontos:

Ofertar cursos de formação continuada para capacitar 
professores a replicar a metodologia educacional do 
Programa Jovens Construtores.
 
Oferecer edições/cursos de qualificação profissional no 
contraturno para complementar oportunidades educativas 
nas escolas.
 
Desenvolver um programa para apoiar a formação de 
professores na EJA (Educação de Jovens e Adultos), tendo 
como foco desenvolvimento socioemocional, caminhos para 
apoiar o jovem no seu processo de qualificação e colocação 
no mercado de trabalho e como trazer ativos comunitários e 
pessoais para o dia a dia da escola.
 
Formar professores de escolas regulares e de diferentes 
modalidades educacionais para trabalharem projeto de 
vida e discutirem sobre criação de oportunidades 
econômicas de forma qualificada e sistematizada.
 
Fazer parceria com secretarias de educação para ofertar 
programas no interior das escolas.
 



↑ índice

Delphi: consensos e possibilidades 74

Buscar espaços não escolares para ofertar a metodologia 
do Programa Jovens Construtores.
 
Sistematizar práticas exitosas do programa, no Brasil e 
no mundo, para apoiar secretarias, gestores e professores 
na implementação da BNCC.
 
Promover ciclos de debates sobre oportunidades que a 
BNCC traz para a inovação nas escolas.
 
Apoiar a construção de itinerários formativos em redes 
públicas e escolas.

Para efeito de análise, consideramos aqui as respostas 
com maior índice de consenso, com um recorte acima 
de 80%. 
 
A partir desses resultados, no próximo capítulo serão 
apresentadas algumas considerações e sugestões de 
atuação para o Programa Jovens Construtores.

Consulte os resultados da segunda 
rodada do Delphi no Anexo 4
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A pandemia de Covid-19 aprofundou um cenário de desigualdades já existentes 
no Brasil. A partir dos estudos “O mercado de trabalho para as juventudes 
no Brasil pós-pandemia” e “Educação para as juventudes brasileiras depois 
do Covid-19”, foi possível observar que muitos dos desafios enfrentados pelos 
jovens neste período não são novos, mas ganham dimensões ainda mais 
desafiadoras em um período de   recessão e de restrições que impactam o 
acesso à educação e ao trabalho. 

Na educação, como o país que permaneceu com escolas fechadas por mais 
tempo, o Brasil enfrenta o desafio de repensar estratégias para conter a 
evasão escolar no ensino regular e ao mesmo tempo promover uma reparação  
histórica com a modalidade da EJA (Educação de Jovens e Adultos), que cada 
vez mais tem recebido estudantes com menos de 30 anos que, por diversos  
motivos, foram excluídos da escola regular. 
 
O período também coloca em xeque a ideia de que a tecnologia seria capaz 
de resolver muitos dos problemas do setor. 
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Com a aceleração do uso de recursos 
digitais para garantir o acesso às aulas 
remotas, foi possível observar que 
também será preciso investir em novas 
metodologias, formação de professores e 
monitoramento de dados para atender às 
diferentes necessidades, tempos e interesses 
dos estudantes. Tudo isso para tornar a 
escola mais atrativa e garantir múltiplas 
oportunidades de desenvolvimento para as 
juventudes, tanto do ponto de vista cognitivo, 
quanto socioemocional. 

No mercado de trabalho, as demandas 
atuais também vão além da inclusão digital, 
que se torna um novo marcador importante 
para ingresso e permanência no mercado 
de trabalho. É preciso garantir acesso a 
dispositivos e uma formação que desenvolva 
senso crítico e competências para os jovens 
utilizarem todo o potencial da rede.

“A produção de 
conhecimento e informação 
sobre os impactos das 
desigualdades na vida de 
jovens deve ser atualizada 
constantemente para 
que o Programa [Jovens 
Construtores] aprimore suas 
ações	numa	perspectiva	
permanente de ação 
afirmativa	e	reparadora.	Isso	
só será possível de maneira 
integral, garantindo o 
direito à educação, à saúde, 
à cultura, ao lazer e ao 
trabalho decente. 

Claudia Bandeira (Ação Educativa)

Nesta perspectiva, a preparação para o novo mundo do trabalho e a criação 
de um ecossistema de empreendedorismo para as juventudes também é 
fundamental para a garantia de renda  e condições de pleno desenvolvimento, 
incluindo possibilidades de apoio e oferta de crédito para que os jovens possam 
desenvolver seus projetos. 

Seja na educação ou no mercado de trabalho, para garantir oportunidades aos 
jovens e reduzir desigualdades as transformações e intervenções não devem 
acontecer de forma isolada. 

Elas passam por uma articulação intersetorial, conectando as áreas de e 
ducação, cultura, economia, ciência, tecnologia e desenvolvimento social dos 
setores públicos e privados.  

Diante de tantos desafios e caminhos a serem seguidos, com base nas 
percepções dos estudos, entrevistas e consultas via formulário Delphi, 
chegamos na indicação de alguns caminhos que podem gerar mais impacto 
para o ecossistema de educação:
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1 - Programa de formação profissional de jovens
 
Criar programas de formação profissional para jovens, com foco no 
desenvolvimento de habilidades e competências técnicas, digitais e 
socioemocionais. De acordo com os especialistas ouvidos, é mais interessante 
que essa ação seja ofertada no contraturno e dentro das escolas. 

2 - Formação de professores

Formar professores que atuam com jovens em contexto de maior 
vulnerabilidade social e com maior risco de evasão escolar. Para fortalecer 
o engajamento dos estudantes e recuperar o valor da educação em suas 
trajetórias de vida, é importante que os profissionais de educação recebam 
apoio para lidar com temas como projeto de vida, acolhimento, novas  
metodologias e inserção profissional.

Desafios que essa solução busca atender 
Desemprego e Falta de vagas, Exclusão Digital, Empreendedorismo por 
necessidade, Escassez de empregos, Aprofundamento das desigualdades
 
Caminhos que se conectam com a solução
Inclusão digital, Formação para o novo mundo do trabalho, Tornar a 
Escola Mais Atrativa, Formação e protagonismo dos professores,  Novas 
Metodologias, Desenvolvimento socioemocional e saúde mental

Potências do Programa que ela mobiliza
Desenvolvimento de Competências, Formação Profissional, Protagonismo 
e participação, Novas Metodologias

Desafios que essa solução busca atender 
Sobrecarga de trabalho dos professores, Uso de Tecnologia, Evasão 

Caminhos que se conectam com a solução
Inclusão digital, Novas Metodologias, Desenvolvimento socioemocional e 
saúde mental, Tornar a Escola Mais Atrativa, Formação para o novo mundo 
do trabalho 

Potências do Programa que ela mobiliza
Desenvolvimento de Competências, Formação Profissional,  
Novas Metodologias
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Potencializando o Impacto 

Diante das pesquisas e entrevistas apresentadas, é indicado que o Programa 
Jovens Construtores priorize ações afirmativas e reparadoras que sejam capazes 
de gerar impacto no acesso e na permanência escolar de jovens que estão 
em situações mais vulneráveis. Entre essas possibilidades, a atuação na EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) foi bastante recomendada pelos especialistas.

“Seria interessante que a CEDAPS e o Porvir realizassem ações para 
apresentar o Programa Jovens Construtores às comunidades escolares, 
sobretudo nas escolas que ofertam a modalidade EJA.”

Alena Sousa de Melo (Rede Estadual da Paraíba), EJA 

3 - Apoio a secretarias de educação

Apoiar secretarias de educação com metodologias inovadoras para a 
implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio. Entre as possibilidades, 
o Programa Jovens Construtores pode apoiar a construção de itinerários 
formativos, oferecer disciplinas eletivas no campo da educação profissional, 
compartilhar metodologias de trabalho com projeto de vida e sistematizar boas 
práticas educativas no Brasil e no mundo a partir de relatos e 
experiências da rede YOUTHBUILD. 

Desafios que essa solução busca atender 
Aulas Remotas, Uso de Tecnologia, Aprofundamento das desigualdades, 
Exclusão Digital, Desemprego e Falta de vagas, Empreendedorismo por 
necessidade 

Caminhos que se conectam com a solução
Inclusão digital, Monitoramento de dados, Novas Metodologias, Formação 
e protagonismo dos professores, Implementação da BNCC e do Novo 
Ensino Médio, Tornar a Escola Mais Atrativa, Formação para o novo mundo 
do trabalho 

Potências do Programa que ela mobiliza
Desenvolvimento de Competências, Formação Profissional, Protagonismo 
e participação, Novas Metodologias, Mobilização de famílias e comunidade
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4 - Articulação de escolas e territórios

Promover a articulação intersetorial em prol da ampliação de 
oportunidades educativas para os jovens. Diante das experiências do 
Programa com a articulação de Organizações Sociais de Base Comunitária 
e agentes do território, é possível apoiar escolas na construção e 
implementação de projetos pedagógicos em parceria com agentes do seu 
território, organizações sociais e empresas para construir ações conjuntas 
que apoiam o desenvolvimento dos estudantes.  

Desafios que essa solução busca atender 
Acompanhamento das famílias, Aprofundamento das desigualdades, 
Escassez de empregos, Empreendedorismo por necessidade, Bônus 
demográfico 

Caminhos que se conectam com a solução
Ecossistema de empreendedorismo para juventudes, Articulação 
intersetorial, Tornar a Escola Mais Atrativa, Desenvolvimento 
socioemocional e saúde mental, Novas Metodologias 

Potências do Programa que ela mobiliza
Protagonismo e participação, Mobilização de famílias e  
comunidade

“O caminho de maior impacto para o Programa [Jovens Construtores] 
será desenvolver capacidade e apoiar redes públicas de educação e 
escolas a ofertar propostas com foco no projeto de vida, na expan-
são de oportunidades econômicas e na qualificação profissional para 
estudantes da EJA e do Novo Ensino Médio (este último como parte de 
eletivas e itinerários formativos).

Anna Penido (Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação)
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Princípios Avaliativos

Com base em todos os especialistas consultados nas duas rodadas do 
questionário Delphi, também reunimos aqui quatro aspectos que devem ser 
pensados para avaliar a viabilidade dos projetos que serão desenvolvidos: 

Escala

É importante avaliar se os projetos têm potencial para 
ganhar escala. Ainda que sejam desenvolvidas ações 
piloto ou com foco local, é importante que essa 
experiência seja sistematizada para ser compartilhada 
e/ou replicada em outros contextos.

“É necessário a estruturação do programa para que possa 
ser replicável nas redes de ensino, justamente pela gama 
e diversidade que as mesmas oferecem. Em uma rede não 
é possível priorizar algumas escolas. Portanto, é 
necessário ter um projeto sólido para efeito em cascata 
na abrangência de uma rede, que geralmente possui 
milhares de jovens e profissionais da educação.” 

Débora Garofalo (Secretária Estadual de Educação de São Paulo)
 

“Eu recomendo que o programa escolha uma rota e se 
foque nela inicialmente, para poder se dedicar com 
profundidade às adaptações necessárias. Tentar abarcar 
muitas possibilidades ao mesmo tempo pode ser tentador, 
mas eu acredito que diminui a capacidade de pensar de 
maneira aprofundada em um dos caminhos.”

Anna Christina Nascimento (Porticus)
 

Foco

O foco de uma solução também é importante para 
que ela consiga se desenvolver em profundidade. 
Diante de inúmeras possibilidades é preciso avaliar 
qual é o foco do projeto e como ele se destacaria de 
outras ações e/ou iniciativas que já são desenvolvidas. 
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Conexão com potências internas 

Uma iniciativa conectada com as potências internas 
tem mais chances de ser bem-sucedida. É focar em 
fazer mais o que a organização faz de melhor. 

“Identificar o que já existe de bom funcionando nas áreas 
de atuação do programa e impulsionar estas propostas 
por meio de políticas públicas.”

Olavo Nogueira Filho (Todos Pela Educação)

Articulação e legitimidade 

Avaliar o potencial de articulação interno é 
fundamental para escolher com quais públicos-alvo o 
projeto deve atuar. Em caso de falta de proximidade com 
algum determinado grupo (estudantes, professores, 
secretarias de educação, diretores, empreendedores, etc), 
é preciso pensar quais parceiros poderiam estar mais 
próximos para alcançar essa legitimidade. Também é 
interessante sempre sistematizar, avaliar e disseminar 
resultados do projeto para ampliar a influência e alcance. 

“Considero esta metodologia [do Programa Jovens Construto-
res] uma oportunidade extremamente importante como uma 
opção para a ressignificação da escola. Ela dialoga com o con-
ceito de Educação Integral, visto ser inclusiva, equitativa e tem 
a preocupação de inserir todos os atores do território educativo 
no processo. Pode ser uma metodologia indutora de políticas 
públicas desde que sistematizada, avaliada e disseminada.”

Cristiana Berthoud (Berthoud Consultoria em Educação /Centro Referên-
cias em Educação Integral)
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Anexos



Anexo 2 - Resultados do Delphi (primeira rodada)

O sistema educacional atual
contribui para a exclusão escolar e
reforça as desigualdades sociais
brasileiras.

O modelo tradicional de ensino não
abre espaço para diferentes formas
de aprender e não promove a
participação ou protagonismo dos
estudantes.

O desenvolvimento de políticas e
projetos educacionais inovadores
para a EJA (Educação de Jovens e
Adultos) é urgente e necessário para
enfrentar os desafios da educação
brasileira.

A BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) pode indicar uma
abertura na educação brasileira para
outras formas de ensino e
aprendizagem.

O envolvimento dos professores, das
famílias e da comunidade é
fundamental para implementar uma
proposta educacional inovadora.

Contexto Educacional



Jovens que precisam trabalhar,
e/ou que se tornam pais e mães,
frequentemente não encontram
acolhimento ou apoio para
permanecer na escola.

Uma das principais causas da
evasão escolar é o desinteresse dos
jovens nos conteúdos da escola, que
são pouco conectados com suas
vivências, interesses e necessidades.

A baixa qualidade da educação
pública interfere na visão do jovem
sobre os benefícios que pode ter na
escola.

O racismo estrutural impacta o
acesso, permanência e rendimento
escolar de alunos(as) negros(as) e
perpetua desigualdades
educacionais no Brasil.

Os jovens brasileiros periféricos
terminam o Ensino Médio com
poucas perspectivas de ingressar no
ensino superior.

O ensino técnico e profissionalizante
facilita entrada do jovem no mercado
de trabalho e apresenta perspectiva
de futuro.

Trajetória Escolar de Jovens Brasileiros Periféricos



É importante que haja uma
discussão sobre formação
profissional e mundo do trabalho
na escola.

A discussão sobre mundo do
trabalho não deve acontecer na
escola porque existem outros temas
que devem ser priorizados.

Parcerias com outras instituições
seriam benéficas para a inclusão da
discussão sobre mundo do trabalho
nas escolas.

A discussão sobre trabalho é uma
demanda forte dos estudantes,
especialmente na EJA (Educação de
Jovens e Adultos).

A discussão sobre trabalho na escola
deve acontecer de forma crítica,
atendendo ao projeto de vida e aos
anseios dos alunos.

Formação profissional e mundo do trabalho



Existe espaço para a inclusão de
metodologias
participativas/inovadoras dentro do
ambiente escolar tradicional.

Existe espaço na legislação brasileira
para parcerias com organizações
privadas para criação de programas
e/ou projetos que levem inovações
para escola.

Existe espaço na legislação brasileira
para a criação de escolas fora do
modelo tradicional.

Existe espaço na legislação brasileira
para a criação de escolas em parceria
com organizações privadas.

Entidades privadas podem
complementar o gasto público com a
educação brasileira, mas por si só não
terão o fôlego financeiro necessário
para mudar estruturalmente o
quadro educacional brasileiro.

Viabilidade de projetos e metodologias inovadoras
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Diante de todas as demandas e
reflexões apresentadas, em uma
escala de 1 a 5, quanto você
recomendaria que o Programa
Jovens Construtores ofertasse um
projeto para apoiar a educação
brasileira?

Em uma escala de 1 a 5, o quanto
você avalia que o programa pode
contribuir para o desenvolvimento
de conhecimentos, competências e
habilidades previstos pela BNCC
(Base Nacional Comum Curricular)?

O Jovens Construtores



Anexo 4 - Resultados do Delphi (segunda rodada)

Ofertar cursos de formação
continuada para capacitar
professores a replicar a
metodologia educacional do
Programa Jovens Construtores. 

Oferecer edições/cursos de
qualificação profissional no
contraturno para complementar
oportunidades educativas nas
escolas. 

Oferecer edições/cursos de
qualificação profissional em fora do
espaço escolar. 

Formação de professores



Anexo 4 - Resultados do Delphi (segunda rodada)

Focar a sua atuação na modalidade
da EJA (Educação de Jovens e
Adultos) em detrimento ao Ensino
Fundamental e/ou Ensino Médio. 

Desenvolver um programa para
apoiar a formação de professores na
EJA (Educação de Jovens e Adultos),
tendo como foco desenvolvimento
socioemocional, caminhos para
apoiar o jovem no seu processo de
qualificação e colocação no
mercado de trabalho e como trazer
ativos comunitários e pessoais para
o dia a dia da escola. 

Realizar edições/cursos de
qualificação no contraturno, tendo
como foco desenvolvimento
socioemocional dos jovens,
qualificação profissional, conexão
com o território, projeto de vida e
assessoria para colocação no mundo
do trabalho. 

Educação de Jovens e Adultos



Anexo 4 - Resultados do Delphi (segunda rodada)

Ofertar um programa no interior
das escolas regulares com foco em
projeto de vida e criação de
oportunidades econômicas. 

Ofertar um programa na EJA
(Educação de Jovens e Adultos) com
foco em projeto de vida e criação de
oportunidades econômicas. 

Formar professores de escolas
regulares e de diferentes
modalidades educacionais para
trabalharem projeto de vida e
discutirem sobre criação de
oportunidades econômicas de forma
qualificada e sistematizada. 

Trabalho e projeto de vida 



Anexo 4 - Resultados do Delphi (segunda rodada)

Investir na criação de uma escola
modelo que será mantida por um
parceria público-privada. 

Fazer parceria com secretarias de
educação para ofertar programas no
interior das escolas. 

Buscar espaços não escolares para
ofertar a metodologia do Programa
Jovens Construtores. 

Legislação e modelo 
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Sistematizar práticas exitosas do
programa, no Brasil e no mundo,
para apoiar secretarias, gestores e
professores na implementação da
BNCC. 

Promover ciclos de debates sobre
oportunidades que a BNCC traz
para a inovação nas escolas 

Formatar modelos de disciplinas
eletivas com foco em protagonismo
jovem, projeto de vida,
empregabilidade e
empreendedorismo

BNCC e Novo Ensino Médio

Apoiar a construção de itinerários
formativos em redes públicas e
escolas
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