
Eles só precisam de uma mão  
Lourival Sant'Anna  
 
Sobreviventes, jovens da periferia agarram a chance que lhes oferecem sabendo que é a única 
de sua vida  
 
Estatisticamente, o talento se distribui de forma homogênea pelas diversas classes sociais. O 
que diferencia os países avançados dos atrasados é a capacidade de aproveitar as habilidades 
de crianças e de jovens pobres, criar condições para eles sonharem e realizarem esses sonhos, 
e contribuírem para a riqueza do país. No Brasil, a oportunidade está condicionada à renda e à 
escolaridade dos pais. Uma parcela dos alunos das melhores escolas e universidades não tem 
talento nem motivação para estar lá, enquanto muitas crianças e jovens que poderiam 
aproveitar essa formação jamais ingressarão nessas instituições, ficando pelo caminho, sem 
que seu potencial seja sequer descoberto. Apenas 48% dos brasileiros com 15 a 17 anos de 
idade estão cursando o ensino médio. Nos países avançados, esse índice supera 90%. 
 
“A quantidade de talento que desperdiçamos é quase criminosa”, lamenta Marcos Magalhães, 
presidente do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), que trabalha na melhoria de escolas 
estaduais no Nordeste. “Essa é a grande frustração que vou carregar, a falha da minha 
geração”, diz Magalhães, de 61 anos. É possível inferir esse desperdício observando os 
resultados obtidos pelos jovens que recebem algum apoio, e que representam uma pequena 
parcela. Segundo Magalhães, de metade dos alunos das 51 escolas estaduais beneficiadas pelo 
projeto do ICE que prestaram vestibular na Universidade Federal de Pernambuco foi aprovada 
na primeira fase este ano. 
 
“Apesar de todas as dificuldades, quando vêem uma oportunidade, eles a agarram com unhas 
e dentes, e aprendem”, constata Magalhães. A percepção é a mesma nas instituições que 
trabalham com jovens da periferia e nas universidades que facilitam a entrada de alunos das 
escolas públicas, como a estadual de Campinas (Unicamp). “Quem vem de escola pública tem 
um desempenho bem melhor”, diz Leandro Tessler, coordenador do vestibular da Unicamp. 
Alunos de escola pública ganham 30 pontos na seleção da Unicamp; os que se declaram 
pretos, pardos ou indígenas, outros 10. Em 53 dos 56 cursos de graduação da Unicamp, os 
beneficiados pelo programa se saem melhor que os colegas. 
 
“O jovem pobre é um sobrevivente da seleção natural”, diz a pedagoga Dagmar Garroux, 
presidente da Casa do Zezinho, que oferece cursos, oficinas e atividades esportivas para 
crianças e adolescentes no Capão Redondo, periferia sul de São Paulo. “Ele é muito criativo, 
porque constantemente tem de resolver situações difíceis.” Dos cerca de 10 mil jovens que 
passaram pela Casa do Zezinho nos últimos 15 anos, Dagmar contabiliza a “perda” de apenas 
20: 4 estão presos, 6, em medidas socioeducativas, e 10 foram mortos.  
 
Os profissionais da área chamam essa capacidade manifesta pelos jovens pobres de 
“resiliência”, um termo emprestado da física, que combina flexibilidade e resistência. Para 
Mara Amaro, professora do curso de especialização em Serviço Social da Universidade Federal 
de São Paulo, as dificuldades levam os jovens a descobrir dentro deles essa resiliência, que ela 
define como “a capacidade de transformar sofrimento em competência”. 
 
Em muitos casos, porém, é preciso dar um passo atrás. A questão não é ajudá-los a realizar 
seus sonhos, mas torná-los capazes de sonhar. “Pego crianças com 6, 7 anos, que já vêm sem 
sonhos, desconfiam dos adultos, não brincam, vivem atrás de dinheiro”, descreve Dagmar.  
 
“O adolescente da favela já está absolutamente comprometido”, testemunha Laudo Natel dos 
Santos, diretor do Núcleo Cristão Cidadania e Vida, do Parque Novo Mundo (zona norte), que 
começou em 2000 com o foco nos jovens, e depois dessa constatação se concentrou em 
crianças de 2 a 4 anos. “São raros os que querem um caminho alternativo. Lidávamos com 
sucessores do crime.” Aos 10 anos, os meninos são aliciados pelo tráfico; algumas meninas 
engravidam aos 12.  
 



Ainda assim, o Núcleo acaba de firmar convênio com a Prefeitura para dar cursos de inglês, 
informática, hotelaria e turismo e auxiliar de administração para 210 jovens de 15 a 19 anos. 
Os cursos incluirão aulas de ética e cidadania. “Vamos trabalhar a questão do caráter”, diz 
Santos. “Temos de dar chances para eles encontrarem um norte. É muito difícil, porque eles 
não têm modelos nem referenciais fora da comunidade.” 
 
Mesmo sem o envolvimento com o crime, a simples condição de viver na periferia restringe e 
inibe os sonhos. Na Fundação Tide Setúbal, que atua em São Miguel Paulista (extremo leste), 
os educadores procuram mostrar aos adolescentes que a periferia também pertence à cidade, 
e os levam para passeios em museus na região central de São Paulo. “Queremos mostrar que, 
correndo atrás, tudo é possível”, diz Pedro Neto, assistente da fundação. “Não é tão difícil 
quanto eles imaginam.” 
 
Quando lhes oferecem uma chance, muitos reagem sabendo que ela é única. É comum 
fazerem jornada tripla: escola, trabalho e curso profissionalizante. Ao longo das últimas 
semanas, o Estado ouviu as histórias de 30 jovens da periferia de São Paulo. Seguem algumas 
delas, que sintetizam suas desilusões e conquistas, e mostram que, em muitos casos, é 
necessário menos do que se imagina para mudar os seus destinos. Eles só precisam de uma 
mão. 
 

 
Artigos complementares: 
 
Deivid reavê sua família  
 
Deivid tem 16 anos e está no 2.º ano do ensino médio. Desde os 11 anos, freqüenta o Núcleo 
Cristão Cidadania e Vida, de frente para o Cingapura onde mora, no Parque Novo Mundo (zona 
norte). Há oito meses, ele trabalha no Núcleo como recreador das crianças, e recebe R$ 230 
da entidade e mais uma bolsa de R$ 65 do Programa Primeiro Emprego, do governo federal. 
Deivid é vidrado em computador, e há um ano ganhou um de seu pai, que trabalha como 
segurança. O contador do Núcleo quer contratá-lo para seu escritório. Quando estiver 
ganhando melhor, Deivid acredita que poderá cursar a faculdade de Ciências da Computação. 
Para completar, um grupo de adolescentes de Dakota do Sul que veio fazer intercâmbio e 
trabalho social no Núcleo o convidou para ir passar um mês nos EUA, por sua facilidade em 
aprender inglês. Nem sempre foi assim. Cinco anos atrás, sua mãe queria se separar de seu 
pai, por causa de seu alcoolismo. Deivid chora quando se lembra: “Ele queria brigar com 
minha mãe, a gente não queria deixar, e ele batia na gente.” Deivid levou sua mãe para o 
Núcleo, e ela convidou o marido para um curso de casais. O pai de Deivid deixou a bebida e 
hoje dá cursos para casais no Núcleo. 
 

 
Artigos complementares: 
 
'Aqui ninguém fica no muro'  
 
Wesley já fez de tudo. Vendeu geladinho na rua e vela no cemitério, cuidou de carro, vendeu 
panela de casa em casa. Aos 10 anos, entrou para a Casa do Zezinho “para fugir do tráfico”. 
No Parque Santo Antonio, favela do Capão Redondo, viu entre 15 e 20 amigos morrerem e 
“cinco dúzias” serem presos. “Aqui, ninguém fica em cima do muro”, explica Wesley. 'Ou você 
é bom ou é mau. Ou chega junto ou é Zé Ruela.” Na Casa do Zezinho, Wesley tomou gosto 
pelos esportes e pela dança. Descobriu que isso podia ser uma profissão. Decidiu estudar 
Educação Física - para desgosto de seu pai, que queria que ele trabalhasse em seu bar: 
“Faculdade é para rico.” Wesley teimou. A Casa do Zezinho lhe deu cursos de reforço e lhe 
conseguiu uma bolsa de 100% na Unisa. Ele entrou em 2003 e terminou em 2006, e desde 
então é professor de musculação numa academia na Estrada de Itapecerica (periferia sul de 
São Paulo), e ainda trabalha como personal trainer em Moema, bairro de classe média. 
“Mostrei que as pessoas da periferia também podem vencer”, orgulha-se Wesley, hoje com 23 
anos, casado, e com um filho de 2 meses. 
 



 
Artigos complementares: 
 
Teatro ajuda a obter emprego  
 
Patrícia terminou o ensino médio em 2005 numa escola estadual da Vila Maria, na zona norte 
de São Paulo. “Não dava para estudar”, recorda ela. “Os professores tinham medo dos alunos 
e faltavam mais do que davam aula.” Quando terminou, estava grávida de sua filha Luísa. Há 
um ano e meio, sua idéia era trabalhar em um salão de beleza para complementar a renda do 
marido, Flávio, que ganha R$ 500 numa fábrica de manequins. Um dia, dormia na edícula 
onde mora no fundo da casa de sua avó, que trabalha como empregada doméstica, quando 
sua prima chegou com um folheto sobre vagas numa empresa de telemarketing. Patrícia fez a 
seleção e passou, graças, segundo ela, a sua capacidade de expressão. Antes uma garota 
tímida, ela desenvolveu essa capacidade num curso de teatro que fez com voluntários na 
escola municipal em que estudou entre a 4.ª e a 8.ª séries. Com salário e comissões, que 
somam R$ 900, ela paga a mensalidade de R$ 380 de um curso profissionalizante de gestão 
de recursos humanos. Aos 20 anos, Patrícia planeja iniciar em 2010 um curso superior na 
mesma área. A firma pagará metade. 
 

 
Artigos complementares: 
 
Jack sonha fazer MBA  
 
Jack entrou na Casa do Zezinho aos 12 anos porque lá tinha três refeições por dia, enquanto 
na sua casa só almoçavam feijão com arroz. Os cursos que fez lá “abriram a mente” de Jack, 
cujo pai é manobrista de uma churrascaria e a mãe, empregada doméstica. Primeiro, Jack viu 
que tinha de completar o ensino médio. Uma viagem de dez dias para a Alemanha em 2000 a 
convite de empresas alemãs parceiras da Casa do Zezinho o despertou para a área de turismo. 
Veio o sonho da faculdade, na forma de uma parceria entre a Casa do Zezinho e a Unisa. 
Apesar da escola fraca em que estudava, com as aulas de reforço dadas por voluntários, Jack 
conseguiu passar no vestibular de Turismo. “Nunca pensei que um dia viajaria para outro país 
ou faria faculdade”, diz Jack. Aos 26 anos, ele ganha R$ 1 mil numa agência de viagens - o 
dobro do que ganham seu pai e sua mãe. E tem planos de cursar um MBA no Canadá. “Vou 
fazer, com certeza.” As histórias em torno de Jack são diferentes. Mais de dez amigos de 
infância morreram, envolvidos com drogas e crimes. “Eles não tiveram caráter”, julga Jack. “As 
dificuldades não justificam.” 
 

 
Artigos complementares: 
 
Isabella quer ser psicóloga 
 
Isabella tinha 12 anos e estava em casa com seus dois irmãos menores. Seu pai, pedreiro, 
esperava no aeroporto para embarcar para Rondônia, onde tinha conseguido um novo serviço. 
Sua mãe começou a passar mal. Isabella chamou a ambulância. Não deu tempo, e ela morreu 
de enfarte. Seu pai entrou em depressão. Um ano depois, juntou com sua madrasta, e 
melhorou. Há dois meses, se deprimiu de novo. Não está trabalhando. É diabético, toma 
remédio controlado e bebe. "Ele já bebia antes, e uma vez bateu na minha mãe na nossa 
frente." Aos 15 anos, Isabella cursa a 8.ª série e tem um sonho: "Quero ser uma grande 
psicóloga, para ajudar as crianças. Quando minha mãe morreu, me senti muito só." Ela 
descobriu a profissão sendo atendida por uma psicóloga da Casa do Zezinho. Depois de ver a 
novela Páginas da Vida, decidiu fazer metade do curso em Amsterdã, onde transcorre parte do 
enredo. Isabella quer começar a trabalhar no ano que vem. "Vou estudar para a prova do 
Enem e entrar numa faculdade legal com bolsa", planeja. "Nada é impossível, mas, caso não 
consiga, eu mesma vou pagar a faculdade, com o meu trabalho." 
 

 
Artigos complementares: 



 
Objetivo: tirar mãe da bebida 
 
Quando lhe perguntam o que está estudando, Luiz Felipe ,de 16 anos, fica constrangido. 
"Estou na 8.ª série", diz ele. "Repeti três vezes. Era para estar no 3.º ano." O rapaz explica o 
seu atraso: "Tive muita recaída na vida. Estava aprontando, andando com traficante da 
pesada, dando cara para polícia bater." Luiz Felipe deixou a Casa do Zezinho, onde entrara 
havia sete anos, para "cair no mundão". Ficou assim seis meses e viu que não era uma boa 
escolha. "Para sobreviver, voltei para a Casa do Zezinho." Para retornar, fez um acordo com a 
Casa, comprometendo-se a deixar as drogas e as bebidas. "Meu objetivo é tirar minha mãe da 
bebida", diz Luiz Felipe, que mora com sua madrinha. "E arranjar um emprego para mim." Ele 
tem vontade de trabalhar numa metalúrgica perto de sua casa, e sabe até o que faria lá: "Para 
colocar mais administração. Lá é muito desorganizado. O horário de almoço é das 12h às 14h. 
Nunca vi isso." Ele reduziria a pausa a uma hora. "Mas sou menor, não posso entrar", resigna-
se. "Sonho mesmo não penso ainda não", diz ele. "Gosto de cantar pagode, mas precisaria 
fazer aula de cavaquinho. Isso daí é um sonho?" 
 

 
Artigos complementares: 
 
Vergonha ensina a ensinar 
 
Quando estava na 2.ª série, Agenor confundia as letras "p" e "q". A professora o agarrou pelo 
colarinho, levou-o para o meio da sala e o chamou de burro. Os colegas riram. "Fiquei com 
muita vergonha", lembra Agenor, hoje com 23 anos. "Não queria falar com as pessoas e não 
olhava nos olhos delas. Tinha medo de que rissem de mim." Aos 14 anos, cabulando aula, 
Agenor passou na Casa do Zezinho e viu garotos jogando basquete. Entrou. A entidade estava 
começando, e só tinha aula de costura. Com o tempo, os cursos foram se ampliando. Agenor 
fez todos eles: artes, estamparia, informática etc. Tornou-se instrutor e criou uma ONG para 
ensinar tapeçaria artesanal às mães do bairro. Seu pai era contra. Achava que arte "não dá 
camisa para ninguém" e que ele devia entrar para o Exército. Em 2003, Agenor terminou o 
ensino médio e entrou no curso de Artes Visuais da Famec. No primeiro ano, pagou a 
faculdade com os R$ 450 que ganhava como instrutor na Casa do Zezinho. No segundo, 
prestou seleção e ganhou bolsa da Fundação Abrinq. Seu mentor na Abrinq foi o renomado 
fotógrafo Bob Wolfenson. Hoje, Agenor trabalha no estúdio dele. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 dez. 2008, Metrópole, p. C6. 


