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Ensino técnico: desenvolvimento 
para os jovens e para o país

Investir no ensino, transformar o mundo
Dentre os 163 projetos apoiados em todo o ano 
de 2021 pelo Instituto Phi, 27,68%, representando 
a maioria, são da área de educação. Por que essa, 
dentre tantas causas, move tanto os doadores?

Porque a educação é uma das chaves para a ci-
dadania e para o desenvolvimento sustentável de 
um país. Porque se não investirmos em educação 
agora, o custo será muito maior para as próximas 
gerações. 

Em 2022, após dois anos de ensino remoto, a 
educação brasileira enfrenta um retrocesso, com 

#SOMOSPHI

índices elevados de analfabetismo e evasão escolar. 
Nossos principais desafios, agora, são a recuperação 
das aprendizagens e a busca ativa, especialmente 
entre crianças mais pobres.

Neste Boletim Phi, apresentamos essas e outras 
questões importantes nas quais o  Terceiro Setor 
vem atuando, como a atenção à Primeira Infância, 
o desenvolvimento do potencial de alunos pobres 
com altas habilidades e o acesso ao ensino técnico 
diante de uma economia combalida. 

Vem para o debate!

“Se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”
Paulo Freire
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
#INFORMAPHI

Desigualdades de aprendizagem

Fonte: FGV

Redução de investimentos 

Apesar dos desafios impostos pela 

pandemia do coronavírus, o Brasil não 
aumentou o orçamento 
destinado para o ensino fundamental em 

2020 e 2021. O movimento vai na 
contramão do que aconteceu em 
outras nações.

Fonte: Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Analfabetismo

6,6% da população brasileira 
acima de 15 anos não sabe ler 
e escrever

Para as pessoas pretas ou 
pardas (8,9%), a taxa de 
analfabetismo foi mais 
que o dobro da 
observada entre as pessoas 
brancas (3,6%).

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 2019

11 milhões de 
brasileiros 

analfabetos

Evasão escolar 

Cerca de 244 mil crianças e 
adolescentes entre 6 e 14 anos 
estão fora das escolas 
no Brasil. O número é produto 
de um levantamento que registra 
crescimento de 171,1% na 
evasão em relação a 2019.

Fonte: Organização Todos Pela Educação,  
com dados de 2021

4 horas e 30 minutos 
antes do início da pandemia 

do novo coronavírus

3 horas e 10 minutos 
após a crise sanitária

4 horas e 10 minutos 
antes do início da pandemia 

do novo coronavírus

2 horas e 11 minutos 
após a crise sanitária

Rede privada Rede pública

Média de horas estudadas por dia, alunos de 6 a 15 anos:
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Pré-escola: como creches comunitárias estão aplacando  
o atraso imposto pela pandemia

#APOIOPHI
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Muito mais que abrigo, a pré-escola é uma janela de 
oportunidades para o desenvolvimento físico e emo-
cional de uma criança. Com a pandemia de Covid, 8,9 
milhões de crianças de 0 a 5 anos ficaram sem aulas 
presenciais no Brasil e os impactos foram desiguais: 
filhos de famílias com maior nível socioeconômico 
tiveram perdas cognitivas e físicas equivalentes a 
quatro meses, enquanto os mais vulneráveis tiveram 
danos de até seis meses. A pesquisa é da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio da 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

O Boletim Phi conversou com pedagogas de organi-
zações sociais que oferecem pré-escola e que têm 
apoio do Instituto Phi. Elas contam que os atrasos 
de desenvolvimento estão sendo identificados com 
diagnósticos individuais e trabalhados pelas equipes 
com as famílias, que vêm sendo orientadas, levando 
em consideração suas dificuldades.

“A pré-escola propõe o desenvolvimento psico-
motor preparatório para a escrita. Embora te-
nhamos trabalhado virtualmente, nem todas as 
famílias puderam acompanhar e não é a mesma 
coisa. Então, intensificamos atividades para esti-
mular a coordenação motora fina, com atividades 
como cortar e fazer movimento de pinça; traba-
lhos de lateralidade, isto é, esquerdo e direito; 
de reconhecimento dos nomes e dos objetos da 
sala de aula, para que o estímulo visual da grafia 
esteja presente; trabalhos com a oralidade da 
nossa língua, além da matemática, com a no-

ção de quantidade. Estamos precisando ter mais 
reuniões de pais que o normal porque, na rotina 
corrida de trabalho, eles acabam fazendo as coisas 
pelas crianças para ganhar tempo e a autonomia 
delas fica prejudicada, e isso vai da pré-escola 
ao ensino médio”.

Isabella Maltaroli, diretora do Solar Meninos de 
Luz, em Copacabana, que abriga na creche, em 
horário integral, 140 crianças de 6 meses a 6 anos 
de famílias em risco social das comunidades do 
Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.

C O N T I N U A

Solar Meninos de Luz

8,9 milhões de crianças  
de 0 a 5 anos foram atingidas 
pela interrupção das atividades 
escolares presenciais no Brasil  
em 2020 e 2021
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Pré-escola: como creches comunitárias estão aplacando  
o atraso imposto pela pandemia

“Tivemos que adaptar as atividades de cada turma 
para iniciar com níveis mais leves de dificuldade e, 
à medida que eles alcançam os objetivos, puxamos 
um pouco mais para chegar ao fim do ano atingin-
do os marcos de desenvolvimento da idade. Com o 
apoio do nosso serviço social, orientamos as famílias 
para a estimulação no dia a dia. E, como todas as 
professoras já estão vacinadas com três doses, agora 
estão tirando as máscaras quando estão a um certo 

Creche Santa Clara

Creche Casa Viva
distanciamento, pois a linguagem foi muito afetada 
pela falta de visualização do movimento da boca e 
de clareza dos sons”.

Angela Costa, coordenadora pedagógica da Casa Viva, 
no Engenho de Dentro, que atende a 104 crianças 
de 0 a 6 anos de famílias com renda per capita de 
até R$ 500 de várias comunidades do entorno, em 
horário integral.

timulando e despertando a curiosidade, tanto nas 
salas de aula como nos espaços externos, como o 
solário e o parquinho, em atividades como artes, 
dança, e capoeira. Quanto mais eficientes os estímu-
los cognitivos, maiores são as chances de a criança 
ser bem sucedida na educação formal, reduzindo a 
evasão escolar“.

Gloria dos Santos, coordenadora pedagógica da Cre-
che Santa Clara, em  Laranjeiras. A organização aten-
de 70 crianças de 2 a 5 anos de comunidades como 
Santa Marta, Santo Amaro, Guararapes, Mangueira e 
Cerro Corá, entre outras, em horário integral. 

“As professoras têm feito um intenso trabalho 
de  desenvolvimento psicomotor reforçado, es-

#APOIOPHI
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Então, fiz o Enem e hoje estou no 6º período da fa-
culdade de Pedagogia, com bolsa do ProUni. Consegui 
tudo isso porque tenho um lugar em que eu confio 
que meu filho está sendo tão bem cuidado quanto 
se estivesse comigo. 

Este ano, consegui um estágio na creche na parte da 
tarde, como mediadora de um aluno com autismo. 
Mas ainda quero ter outras experiências. Sinto que 
minha vocação é trabalhar com EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, modalidade na qual concluí meus 
estudos. Tive um bom ensino e gostaria que todos 
tivessem essa oportunidade. Os alunos do EJA estão 
ali depois de trabalhar, cansados, mas eles realmente 
querem concluir os estudos. Para a maioria, é uma 
grande vitória”.

#HISTÓRIA DO MÊS

Educação para o filho, crescimento para a mãe
Uma boa creche significa educação de qualidade 
na primeira infância. Sem esse benefício, crianças 
podem ficar presas em um ciclo intergeracional de 
pobreza, do qual é praticamente impossível se liber-
tar. Mas, no caso de Benjamin, de 5 anos, aluno da 
Creche Santa Clara, a pré-escola também permitiu 
a educação da mãe, Eduarda Galdino de Queiroz, de 
32 anos. Confira o depoimento:

“Sempre gostei de ler e estudar, mas quando meu 
primeiro filho nasceu, eu estava no início do 3º ano 
do Ensino Médio e  tive que parar de estudar. Fiquei 
com a formação incompleta durante anos e trabalhei 
como como cabelereira e vendedora. 

Quando Benjamin nasceu, tive depressão pós-parto. 
Em 2018, com apoio do meu marido, reuni forças e 
terminei o Ensino Médio à noite. Quando, em 2019, 
Benjamin começou na pré-escola, isso significou 
muito para mim, porque eu sequer conseguia tratar 
minha depressão, já que tinha que levar o Benjamin 
junto para todo lugar. 

Para minha surpresa, não só Benjamin foi acolhido 
pela Creche Santa Clara, mas eu também fui acolhida. 
Lá, recebi atendimento psicológico três vezes por 
semana, sem custo. Deixava o Benjamin e ia para 
minha terapia. Eduarda Galdino de Queiroz, de 32 anos, 

com seu filho Benjamin, de 5 anos.

“Sempre gostei de ler e estudar, 
mas quando meu primeiro filho 
nasceu, eu estava no início do 3º 
ano do Ensino Médio e  tive que 
parar de estudar...”
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Desenvolvendo todo o potencial de crianças de baixa renda  
com altas habilidades
Quando não têm um diagnóstico e não recebem su-
porte pedagógico e psicológico, crianças com altas 
habilidades/superdotação acadêmica costumam so-
frer durante toda a vida com um sentimento de não 
pertencimento. Por isso, é tão importante o trabalho 
do Instituto Apontar, que prepara esses alunos de 
famílias em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica para concursos de admissão em escolas 
gratuitas de excelência e faz o acompanhamento com 
tutoria, oficinas formativas e assistência psicossocial. 
O Apontar tem o apoio do Instituto Phi em 2022.

Dentre as oficinas oferecidas no contraturno, estão 
as de artes visuais, artes cênicas, oratória, animação 
em stop motion, idiomas e pensamento matemático, 
além do apoio pedagógico e a tutoria. O instituto 
também tem parcerias que proporcionam atividades 
extracurriculares: com clubes, por exemplo, para a 
realização de atividades físicas e com a Orquestra 
Sinfônica Brasileira (OSB) para estimular a ida a 
concertos musicais.

Com a pandemia, os concursos para escolas públicas 
de excelência ficaram suspensos e o Apontar foi em 
busca de bolsas de estudo para os alunos em escolas 
particulares.

 “Mas ao mesmo tempo, precisamos potencializar o 
atendimento psicossocial, por conta das desigualda-
des sociais ainda mais díspares na escola privada. 
Essas crianças são potenciais agentes transformado-
res de suas comunidades. Só precisam de oportuni-
dades”, ressalta a coordenadora do Serviço Social do 
Instituto Apontar, Sheila Fonseca.

Oficina de artes visuais do Instituto Apontar

As crianças são oriundas de escolas da rede 
pública do Rio de Janeiro e o ingresso é feito 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação através de um teste, aplicados 
aos alunos por psicólogos do Apontar. Nor-
malmente, as crianças entram no instituto 
quando vão para o 4º ano do Ensino Funda-
mental (aproximadamente 9 anos de idade).
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não conhecem o ensino técnico, 
mas considerariam cursar a 
modalidade se tivessem acesso.

Fonte: Itaú Educação e Trabalho e  
Fundação Roberto Marinho

#APOIOPHI

Ensino técnico: desenvolvimento para os jovens e para o país

Apontado por especialistas como uma das formas 
mais eficazes para inserção do jovem no mercado 
de trabalho, o ensino técnico ainda é desconhecido 
para muitos estudantes brasileiros. Mas no distrito 
de Pedreira, zona sul do município de São Paulo, 
600 crianças e jovens de 10 a 18 anos participam, no 
contraturno escolar do ensino regular Fundamental 
e Médio, dos cursos de formação profissional da 
ONG CEAP Pedreira, apoiada pelo Instituto Phi pelo 
quarto ano. 

Os alunos entram no CEAP no 6º ano e participam, 
até o 9º ano, de cursos de robótica, automação, in-
formática básica e aplicada e criatividade e inovação.

“Neste primeiro momento, eles ainda não têm idade 
para fazer formação para o mercado de trabalho, 
mas os cursos vão dar subsídios para que, quando 

chegarem ao 9º ano, possam fazer uma escolha 
mais assertiva. Ainda assim, é uma fase de muitas 
dúvidas, eles querem fazer muitas coisas. Mas, se 
nossos alunos, que já tiveram uma base, têm dúvidas, 
imagina quem não teve base nenhuma?”, questiona o 
coordenador de formação do CEAP, Reinaldo Santos.

Já no contraturno do Ensino Médio, os alunos fazem 
no CEAP um curso técnico, com duração de dois anos: 
em administração, em rede de computadores ou em 
informática. A partir de agosto, a instituição passará a 
oferecer também o curso de técnico de áudio e vídeo. 

Os pré-requisitos de seleção de alunos são a renda 
familiar, de até um salário-mínimo; a proximidade 
com o CEAP, já que é uma organização com uma 

proposta comunitária; teste de conhecimentos de 
português e matemática e entrevista com os pais e 
com o aluno. 

“O ensino técnico representa uma entrada no mer-
cado de trabalho rápida. Os alunos da região têm 
essa necessidade, o impacto para a família é muito 
grande. Trata-se da primeira etapa de qualificação 
de uma carreira que será desenvolvida ao longo da 
vida, mas que aumenta as chances de empregos 
dignos. A Reforma do Ensino Médio, que considera 
cinco itinerários formativos, dentre eles um dedicado 
à Formação Técnica e Profissional, corrobora esta 
preocupação”, ressalta Reinaldo.

O coordenador se baseia em pesquisas para as afir-
mações: 70% dos alunos do CEAP estão empregados 
em até três meses após formados e 92% deles ingres-
sam na universidade em até três anos após formados, 
dentre elas USP, PUC, Mackenzie e ITA.
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dos jovens que cursam o 9° 
ano do Ensino Fundamental 
e 1° ano do Ensino 
Médio da rede pública 

77%
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“O mundo precisa de  
muitas narrativas.  
Se a educação supõe  

a eleger uma narrativa,  
essa educação  

já é em si racista”
Ailton Krenak

Minissérie propõe caminhos para uma educação antirracista
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#PHICA A DICA

Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br

A família da adolescente Fatou N’Diaye na série “Por uma 
Educação Antirracista”/Foto de divulgação

Em cada um dos cinco capítulos, são acompanhadas 
as vivências de atividades didáticas nas casas de Sa-
mara Felippo, Aline Wirley, Luana Génot, Fatou Ndiaye 
e Márcia Kambeba. A produção conta com o apoio de 
especialistas como Ailton Krenak e Nilma Lino Gomes 
para inspirar uma revisão urgente na educação para 
relações étnico-raciais no país. 

“O mundo precisa de muitas narrativas. Se a edu-
cação supõe a eleger uma narrativa, essa educação 
já é em si racista”, diz o líder indígena, filósofo, am-
bientalista e escritor Ailton Krenak, em entrevista 
no documentário.

Fica a dica para participarmos todos dessa transfor-
mação juntos!

Uma educação antirracista acontece quando todo 
mundo se envolve. Não é só tarefa da escola mu-
dar o currículo. Esse é o ponto de partida da mi-
nissérie “Por Uma Educação Antirracista”, idealiza-
da pelo Instituto Alana produzida pela Maria Farinha 
Filmes. A produção está disponível no YouTube. 

Com direção e roteiro de Shirlene Paixão, a minis-
série convida negros, indígenas, orientais e brancos 
a conhecerem caminhos para uma educação que 
valoriza todas as histórias e apresenta práticas para 
toda a aldeia que educa uma criança: escolas, famí-
lias e comunidades.
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https://institutophi.org.br/
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCliutqyHx6gtrKBUQLXOmmQ
https://www.linkedin.com/company/instituto-phi?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:3662120,idx:2-1-2,tarId:1439222871935,tas:instituto+phi
https://porumaeducacaoantirracista.com.br/

