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RESUMO 

 

Esta pesquisa levanta discussões sobre a educação do jovem no Brasil, em 

especial na escola pública de nível médio. Buscou-se analisar o olhar dos alunos do 

ensino médio em relação à escola, como vivenciam este espaço e suas expectativas em 

relação ao mercado de trabalho, assim como pensar a relação entre juventudes e 

inclusão. 
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ABSTRACT 

 

This research talks about the education of the young in Brazil, especially in 

public high school. Analyzing the look of high school students about school, how they 

experience this space and its expectations for the job market, as well as thinking about 

the relation between youth and inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem como objetivo analisar a visão que os jovens 

estudantes da rede pública estadual têm do Ensino Médio nos âmbitos social, legal e 

conceitual. Para compreender como estes jovens vivenciam esta etapa de suas vidas e 

como se apropriam dos conceitos pedagógicos trocados com seus professores e 

vivenciados no contexto social em que estão inseridos. O trabalho foi realizado com 

alunos do ensino médio do Colégio Estadual Rodrigues Alves, em Paracambi/ RJ. 

Escola situada na Baixada Fluminense do Estado. Atendendo alunos não só do 

município como também dos municípios vizinhos, Japeri, Seropédica, Nova Iguaçu e 

Rio de Janeiro.  

A temática desta pesquisa foi motivada pela minha experiência profissional 

vivida no ensino médio, atuando tanto como inspetora e coordenadora, onde tive a 

oportunidade de participar do dia a dia da comunidade escolar e as tensões vividas neste 

meio. Desta forma, desenvolver um estudo sobre o ensino médio no Brasil, a partir do 

olhar estes alunos, pode nos levar a entender o papel socializado da escola e a forma 

como direta ou indiretamente a escola atua na formação de suas identidades, 

desempenhando um papel não somente de capacitá-los para o ingresso em uma 

universidade mas principalmente para a vida profissional e social. Tarefa que parece ser 

impossível para a atual conjuntura em que vive o sistema de ensino no Brasil. Contudo 

a escola ainda continua sendo para estes jovens a porta principal para as suas 

expectativas de futuro.  

Com base nesta vivência algumas perguntas surgiram: Qual seria para estes 

jovens a escola ideal? Quais os principais pontos, que para estes jovens são 

imprescindíveis para a sua formação? Para responder a estas perguntas elaborei um 

questionário que foi distribuído de forma aleatória entre os alunos do 1º ao 3º ano, nos 

turnos: manhã e tarde. As perguntas da seguinte forma: perfil social e familiar, relação 

com o mundo do trabalho, a vida social do aluno fora da escola, sua trajetória escolar, 

sua percepção em relação aos serviços oferecidos pela escola e suas expectativas de 

futuro (ver: ANEXO 1).  A diversificação de temáticas deve-se à consideração de que a 

vida dos jovens e sua relação com a escola não são fragmentadas nem afastadas do 

contexto no qual vivem, mas perpassam diversos âmbitos. Este questionário levantou 
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algumas questões que mereciam ser explicitadas, desenvolvi então seis entrevistas, que 

duraram em torno de 30 minutos cada, onde pude entender melhor estas questões. 

Desta forma, num primeiro momento, foi feito um breve relato sobre a 

história do município em que a escola está inserida, descrição que julgo necessária para 

que se compreenda a relação dos jovens com o local que está inserido, bem como a 

importância deste colégio para a comunidade. 

Num terceiro capítulo, procuro mostrar como cheguei a este campo, o 

método utilizado e como foi ser um pesquisador inserido no campo em que de certa 

forma também sou nativo. 

 O capítulo quatro deste trabalho visa apresentar a categoria jovem, tendo 

o cuidado de evitar um olhar homogêneo sobre “estas juventudes”, ressaltando os 

diferentes pertencimentos sociais, suas trajetórias e experiências, nesta faze da vida de 

tantas mudanças, perdas, conquistas e escolhas que vão determinando sua passagem 

para fase adulta. 

Com base na pesquisa realizada, selecionei alguns tópicos, por ela apontada, 

de forma recorrente e reforçados após as entrevistas. Formando assim as temáticas a 

serem discutidas no capítulo cinco e suas subdivisões. 

Item como: organização, apontado em 20% dos questionários, é para estes 

jovens imprescindível na dinâmica escolar, questões como respeito aos horários e 

acesso a informações podem parecer a princípio apenas uma questão burocrática mas 

afetam diretamente no rendimento dos alunos que sentem de certa forma como um 

descaso dos profissionais em relação as questões educacionais. 

A dinâmica das aulas foi apontada por 40% dos alunos como sendo 

responsável pelo interesse ou desinteresse dos alunos em sala de aula.É fato, o aluno 

ideal, que entrava na escola deixando para traz o mundo em que viviam , são cada vez 

mais raro em sala de aula, os professores reclamam e se desesperam, por parte dos 

alunos as reclamações são as mesmas, reclamam do colega que não deixa o professor 

ensinar, reclamam das aulas que não surpreendem, sempre “quadro e explicação”. 

Dentro deste contexto se faz necessário analisarmos qual a postura do professor em sala 

de aula, bem como sua capacidade em articular o conteúdo teórico a ser ensinado com 

atividades mais dinâmicas e uma abordagem moderna. Ensinar, citando Paulo Freire: 
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“não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção”. Este é, sem dúvida, o ponto de partida para solucionar alguns dos 

problemas em sala de aula, tanto no sentido disciplinar (comportamento do aluno) 

quanto no índice de rendimento de conteúdos que serão aproveitados pelo estudante. 

Uma ferramenta preciosa para o professor nos dias de hoje é sem dúvida a 

informática. A escola como precursora do conhecimento não pode ficar alheia as novas 

tecnologias, antes deve incorporá-las em suas dinâmicas. Hoje vivemos na era da 

informação e estamos conectados a essas mídias em praticamente todas as nossas 

relações seja de trabalho ou lazer.É preciso dar oportunidades para que esses jovens se 

familiarizem com essa nova realidade e as usem de forma a agregar valores a sua 

formação, utilizado-a na construção do conhecimento, não somente como meio de 

exposição pessoal.A relação dos alunos com a mídia digital é o terceiro tópico abordado 

no capítulo cinco. 

Outro ponto abordado pelos alunos como necessário para capacitá-lo para a 

vida seria a inclusão de disciplinas extracurriculares, ou programas de reforço escolar 

que sendo extra, acarretariam em um aumento da carga horária hoje aplicada. Hoje já 

possuímos na rede estadual de ensino algumas unidades que contemplam esta 

solicitação, no próprio CEPRA
1
 existem algumas ações neste sentido. O que será 

melhor explicitado no item quatro do capítulo cinco. 

A inserção do jovem no mercado de trabalho e as implicações na sua 

jornada escolar é outro tópico a ser analisado. Sendo estes jovens provenientes das 

classes populares não raros são os casos em que o jovem se vê levado a buscar uma 

fonte de renda, seja para suas despesas pessoais ou para compor o rendimento familiar, 

o que em muitos casos os levam ao abandono da escola. 

Ao pensarmos a escola, percebemos que ela é dotada de vários sentidos que 

vão muito além de apenas transmitir conhecimento,dentro do contexto escola temos 

varias interações ocorrendo diariamente. O aluno ocupa o espaço escolar em toda sua 

plenitude e das mais variadas maneiras, os espaços ocupados fora da sala de aula e os 

                                                 

1
 CEPRA – Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves. 
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encontros que ali ocorrem fazem parte da sociabilidade do jovem, estes momentos são 

de estrema importância tanto para os jovens como para o estudo.O papel socializador da 

escola é o que procuro analisar no item seis do capítulo cinco. 

Todos estes aspectos serão analisados como base nos dados coletados em 

nível qualitativo, quantitativo, e utilizando como suporte teórico as análises do jovem 

contemporâneo e sua relação com a escola feita por, Juarez Dayrell, Paulo Freire e  

Pierre Bourdieu, entre outros.  Este trabalho tem como objetivo, delinear o papel do 

professor e do aluno, através do olhar do aluno, Mostrando por meio deste olhar as 

expectativas dos estudantes para um bom e dinâmico momento de aprendizado.  
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2. O ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA DE PERIFERIA. 

(Pç.CaraNova/Paracambi- RJ) 

A presente pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Presidente Rodrigues 

Alves/ Paracambi-RJ. Paracambi pertence à microrregião de Vassouras. Com área de 

182,2 km², densidade demográfica 258,36 hab./km².  

Possui, segundo o senso IBGE
2
 (2010) 47.124 hab., IDHM

3
 2010 de 0.720

4
 

Entre 1991 e 2010 - o IDHM do município passou de 0.479, em 1991, para 0.720, em 

2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (Rio de Janeiro) passou de 0.493 para 

0.727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 50,31% para o município e 47% 

para a UF
5
 (Rio de Janeiro); e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento 

humano de 53.74% para o município e 53,85% para a UF (Rio de Janeiro). No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0.378), seguida por Longevidade e por Renda. No Estado do Rio de 

Janeiro, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0.358), seguida por Longevidade e por Renda. 

O município faz divisa com os municípios de: Engenheiro Paulo de Frontin, 

Itaguaí, Japeri, Mendes, Miguel Pereira, Piraí e Seropédica. 

                                                 

2
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

3
 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

4
  Fonte de dados: (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/paracambi_rj) 

5
 Unidade Federativa 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/paracambi_rj
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O município formou-se em 8 de agosto de 1960, da junção de dois distritos 

divididos politicamente pelo Rio dos Macacos: o Sétimo de Vassouras, denominado 

Tairetá e o Terceiro de Itaguaí, denominado Paracambi. A região a princípio de  

economia pecuária e agrícola viu sua história ser transformada a partir da instalação de 

uma indústria têxtil na Fazenda dos Macacos. 

(Nota)
6
 

Hoje a edificação de estilo inglês do século XIX, foi transformada em um 

complexo educacional e abriga pólos de ensino superior e profissionalizante: FAETERJ 

(Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro); CETEP (Centro de 

Educação Técnica e Profissionalizante); CEDERJ (Centro de Educação a Distancia do 

estado do Rio de Janeiro); IFRJ(Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia ) e 

a Escola de Musica Villa Lobos.  

Paracambi conta ainda com 25 escolas de ensino fundamental, 7 escolas de 

ensino médio e 21 escolas para pré-escola. Para atender cerca de: 5.808 matrículas no 

ensino fundamental, 2.137 no ensino médio e 940 no ensino pré-escolar. A média de 

anos de estudos dos jovens até os 18 anos no município subiu nos últimos 10 anos, ela 

passou de 9,25 anos para 9,17 anos, equiparando-se a média do Estado do Rio de 

Janeiro. Contudo ainda encontramos uma taxa significativa de jovens de 18 anos ou 

                                                 

6
 http://www.paracambi.rj.gov.br/historia.html 

“Em 1867, a despovoada Fazenda 

dos Macacos hospedou um grupo 

de ingleses que, admirados com a 

beleza da região, iniciou o trabalho 

de instalação de uma fábrica de 

tecidos de algodão de acordo com 

o decreto 3.965, de 18 de setembro 

de 1871, e a fábrica recebeu o 

nome de Cia. Têxtil Brasil 

Industrial. A partir daí, a Fazenda 

dos Macacos foi ficando mais 

populosa com a chegada, a cada 

dia, de operários e suas famílias.”   

(foto:Castelo da velha fábrica) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%25C3%25AD
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mais, que não concluíram o ensino básico, como pode ser observado abaixo, segundo 

dados fornecidos pelo PUD,IPEA e FJP
7
. 

 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da 

população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso 

das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual 

passou de 37.96% para 59.69%, no município, e de 39.76% para 54.92%, na UF/RJ.. 

Em 1991, os percentuais eram de 28.88% ,no município, e 30.09%, na UF/RJ.. Em 

2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 6.73% eram 

analfabetos, 55.41% tinham o ensino fundamental completo, 35,56% possuíam o ensino 

médio completo e 6.53%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, 

respectivamente, 11.82%, 50.75%, 35.83% e 11.27%. 

É neste contexto que esta inserida o Colégio Estadual Presidente Rodrigues 

Alves. Fundado na década de 50, o colégio completou este ano, 61 anos. Por ele 

passaram gerações. Muitos dos que hoje trabalham no colégio estudaram lá na infância. 

Lembram com saudade os áureos tempos, em que o colégio era tido como o melhor da 

região. Esta tradição é tão presente, que foi mencionada como o principal motivo para 

que os alunos optassem por esta escola ainda nos dias de hoje. 

                                                 

7
Dados: http://www.ipea.gov.br  - IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; PNUD- Programa 

das Nações Unidas para o desenvolvimento; FJP- Fundação João Pinheiro 
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O ingresso à escola é feito no período destinado pela secretaria de educação 

para matrículas ou transferência. Atende a alunos em 3 turnos, com 90 alunos no Ensino 

fundamental no 8º ano (em determinação do governo do estado, o ensino fundamental 

ficaria a cargo das escolas municipais, sendo assim este é o último ano em que terá o 

ensino fundamental), 488 alunos da 1ª à 3ª série do ensino médio, 69 alunos no Curso 

Normal (integral) e 31 alunos divididos entre as 4 turmas do Nova Educação de Jovens 

e Adultos. 

 A escola, de direção colegiada, estava sob a direção do professor 

Alexsandro, que coordena uma equipe de aproximadamente 180 funcionários ativos. 

 A escola possui 23 salas de aula com capacidade para 40 alunos cada, 

biblioteca, quadra de esportes, sala de leitura, laboratório de informática, sala de artes, 

briquedoteca e refeitório. Todas estas unidades funcionam sobre a supervisão de 

profissionais e com atividades dirigidas. 

A comunidade escolar é composta por alunos de Japeri, Seropedica, 

Queimados, Nova Iguaçu, Paracambi e Rio de Janeiro São alunos de realidades 

diversas, alguns vindos da zona rural, de pequenos bairros no entorno de Paracambi, 

outros municípios e cidades em alguns casos até maiores que Paracambi. Estes jovens 

possuem histórias de vida diversificadas: alguns trabalham desde os dez anos para 

ajudar a família e trazem marcas identitárias de certa forma produzidas pela forma 

precária que suas famílias vivem economicamente; outros pertencem a uma classe 

social méis favorecida economicamente, fazem cursos de idiomas, música, balé, 

praticam esportes fora da escola; algumas meninas já são mães ou possuem uma vida 

sexual ativa, enquanto outras ainda sonham com o primeiro namorado; alguns já 

experimentarão ou fizeram uso de drogas e vivem em constante contato com a 

violência, outros vivem sobre a proteção da família cercados de afeto em um lar 

estruturado.Todas estas experiências, vividas fora da escola são trazidas para dentro e 

trocadas de formas diversas, o que implica diretamente nos diferentes modos de verem e 

serem vistos pela comunidade escolar que integram e nas diferentes formas de 

apropriação dos espaços e saberes a eles destinados.Em comum todos possuem sonhos e 

expectativas em relação a este tempo que passarão na escola. Saber o que pensam, como 

entendem o espaço escolar e como seria a escola que eles querem “a escola ideal”, é o 

que esta pesquisa pretende analisar. 
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3. OBSERVANDO E PARTICIPANDO 

O procedimento adotado na execução desta pesquisa qualitativa,  no 

Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves, constituiu-se principalmente na 

observação-participante.  A observação ocorreu em dois momentos. Primeiro na 

condição de funcionária da escola, trabalhando como inspetora de alunos e 

coordenadora, assim diretamente ligada aos alunos, professores e demais funcionários 

pude observar, ouvir e anotar, sempre que as minhas atividades permitiam, situações 

que levantaram questões fundamentais para esta pesquisa. Em um segundo momento 

elaborei um questionário, que tinha como intuito traçar o perfil do jovem do CEPRA, 

com base neste questionário elaborei um script para guiar as entrevistas com base neste 

perfil tendo em vista as questões já levantadas.  Mesmo sendo funcionária da unidade, 

apresentei junto a direção uma carta de apresentação da faculdade, informando o 

trabalho que iria realizar e solicitando autorização da direção. O questionário foi 

distribuído entre os alunos que se dispuseram a preenchê-lo, pois se tratando de um 

questionário com 38 questões, algumas descritivas, eu precisava contar com o empenho 

por parte dos alunos. Dos 150 questionários distribuídos apenas 87 foram devolvidos. A 

maioria alegou ter perdido o questionário ou simplesmente ser extenso demais. Porém 

este quantitativo serviu para delinear o perfil que apresento, bem como determinou os 

alunos que deveriam ser entrevistados. Busquei identificar no questionário o grau de 

interesse em verem suas opiniões conhecidas e fatos que de alguma forma saltava do 

perfil geral. Após análise do questionário foi escolhido 6 alunos para a entrevista, tomei 

como base as questões mais relevantes resultantes da análise. Antes de cada ação 

procurei deixar os alunos cientes do teor da entrevista e o seu fim. 

O fato de trabalhar na escola facilitou o contato com os alunos, que embora 

desconfiados de que minhas intenções eram reais, era uma pesquisa realmente 

acadêmica e não uma enquete encomendada pela direção, não colocaram obstáculos em 

colocar suas experiências no ambiente escolar e fora dele, antes estavam até ansiosos 

em compartilhar suas experiências. 

A parte das entrevistas foi mais difícil, tendo em vista que elas aconteceram 

durante o período de aula, foi necessário observar o tempo vago dos alunos e tentar 

conversar individualmente o que muitas vezes era impossível, pois todos queriam 

participar.  As entrevistas ocorreram de forma informal, mesmo tendo um roteiro (Ver: 
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Anexo2), ele não foi utilizado de forma rígida, servindo mais como “um norte”.  

Podendo um comentário levar a outras perguntas ou uma pergunta ser respondida dentro 

de outra questão. As perguntas elaboradas buscavam conhecer a história de vida do 

jovem, ou parte dela, como: vida familiar, tipo de laser que gosta, como vê a escola, 

como esta interfere em sua vida, nas suas escolhas e como seria a escola ideal. Apesar 

deste assunto já ter sido discutido vastamente, e possuirmos várias teorias sobre o 

assunto, acredito que este trabalho não seria verdadeiro sem a participação destes 

jovens, partindo do princípio que a sociedade não pode ser compreendida sem os 

indivíduos e suas ações. Os entrevistados foram informados que seus nomes seriam 

preservados, caso desejassem, para que se sentissem mais à vontade em expor suas 

opiniões,prerrogativa que foi solicitada por alguns. 

Vou optar por não transcrevê-las na íntegra, optarei por utilizar os 

depoimentos no decorrer do texto, levando em conta os trechos da entrevista que melhor 

exemplifica as questões levantadas pelo questionário. 
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4.JUVENTUDE: UM CONCEITO EM CONSTATE REINVENÇÃO 

Em 30 de junho de 2005, foi sancionada a lei 11129 que criou a secretaria 

Nacional da Juventude, o Conselho Nacional da Juventude e o Pró Jovem – neste 

documento foi estabelecido que a faixa etária que determinaria a juventude seria de 15 a 

29 anos. Todavia, a maioria das pesquisas ainda utiliza como parâmetro a faixa de 15 a 

24 anos, definição da Organização Internacional da Juventude, mas no conjunto há 

países que antecipam ou prolongam esta faixa etária.  

Segundo dados da UNESCO a juventude do ponto de vista demográfico, 

“são, principalmente, um grupo populacional que corresponde a uma determinada faixa 

etária que varia segundo contextos particulares, mas que, geralmente, está localizada 

entre os 15 e os 24 anos de idade.” (UNESCO – 2004). Procura assim homogeneizar o 

conceito de “juventude”, porém está questão não se encerra ai, pois a partir de enfoques 

psicológico e biológico a juventude estaria é definida como o período que vai desde o 

momento em que se atinge a maturidade fisiológica até a maturidade social, ou seja, a 

partir do limite mínimo de entrada no mundo do trabalho, e o limite máximo de 

escolarização no ensino básico e a constituição de uma família. Reconhece, no entanto 

que todos estes enfoques não dão conta da pluralidade que é ser jovem, pois cada 

indivíduo tem o seu próprio tempo de maturação. 

“Certamente, entre os jovens contemporâneos, há diferenças 

culturais e desigualdades sociais. Hoje já é lugar comum falar em “juventudes”, 

no plural. Em uma sociedade marcada por grandes distâncias sociais, são 

desiguais e diferentes as possibilidades de se viver a juventude como “moratória 

social”, tempo de preparação. A condição juvenil é vivida de forma desigual e 

diversa em função da origem social; dos níveis de renda; das disparidades sócio-

econômicas entre campo e cidade, entre regiões do mesmo país, entre países, 

entre continentes, hemisférios. ”(NOVAES, 2004:p.01) 

A construção da categoria jovem tem que levar em conta bem mais que uma 

faixa etária. É necessário avaliarmos como estes jovens estão inseridos em suas 

famílias, na escola, nos meios em que circulam. O lugar onde moram pode determinar 

sua trajetória de vida, podemos ter como exemplo, o jovem que mora em uma 

comunidade de risco, cuja infra-estrutura fornecida pelo poder público é precária, e em 

muitos casos inexistente, estes jovens sofrem preconceitos que são determinantes na sua 
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trajetória de vida seja no trabalho, escola ou lazer. A vivência da condição de jovem è 

diferenciada em função de gênero, cor da pele, opção sexual, gosto por música, por seus 

pertencimentos seja religioso ou político, todos estes demarcadores pode aproximar ou 

afastar estes jovens socialmente e são determinantes em suas trajetórias.  

Uma questão que parece perpassar distintos discursos sobre  juventude seria o 

seu gosto pela aventura, sua disposição pelo novo, sua virilidade e mais ainda, para 

Novaes(2004/p.1) ser jovem em um mesmo tempo histórico é viver uma experiência 

geracional comum, para ela a juventude é como “um espelho retrovisor da sociedade”. 

Apropriam-se das memórias dos adultos que o cercam e fazem uma releitura, inserem 

novas tendências e transformando em algo novo. A juventude será sempre, em todas as 

épocas, portadora de transformações, pois incorpora as mudanças e costumes habitando 

com comodidade este mundo contemporâneo. 

Esta facilidade e constante adequação as novidades pode nos levar a 

acreditar que o jovem é apenas um ser em transição, ver o jovem como um “vir a ser” 

adulto. Segundo Dayrell: 

 “A tendência, sob essa perspectiva, é a de enxergar a juventude pelo 

lado negativo. O jovem é o que ainda não se chegou a ser. Nega-se assim o 

presente vivido. Dessa forma, é preciso dizer que o jovem não é um pré-adulto. 

Pensar assim é destituí-lo de sua identidade no presente em função da imagem 

que projetamos para ele no futuro.”(Dayrell, 2014: p.1115) 

Os jovens que fazem parte deste estudo são jovens em idade, em sua 

maioria, entre 15 e 21 anos, ao observá-los em seus intervalos de aula no pátio, 

podemos identificar várias tribos que convivem neste espaço delimitando seus domínios 

através de símbolos que são expressos em sua forma de agir, seus cortes de cabelo, 

tênis, instrumentos musicais, skate e outros acessórios, que apesar do uniforme, que 

teima em unificá-los, se revelam de forma viva. Várias são as formas que estes jovens 

utilizam para externar as suas identidades tão diferenciadas e reveladoras, 

exemplificando os diversos modos de ser jovem.  

É senso comum considerar o jovem contemporâneo, como um indivíduo que 

vive de forma alienada indiferentes a questões sociais e políticas que cercam a 

sociedade em que vivem, poucos são os que se engajam em questões que vão além do 
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seu bem estar próprio, quando se envolvem é em geral por uma causa especifica, cujo 

resultado da ação tenha a possibilidade de resposta imediata, como o caso das passeatas 

que ocorreram em 2014, que a principio reuniu manifestantes contra o aumento da tarifa 

de ônibus em R$0,20 e que mobilizou cerca de 2mil pessoas, mas que no decorrer dos 

protestos foram levantadas as causas mais diversas. 

 

TABELA 1.  Distribuição dos jovens segundo indicação de 

participação em associação por faixa etária, Brasil, 2004. 

(Ver Nota
8
) 

 Os dados acima dos dá uma amostra de uma demanda reprimida na participação 

dos jovens na participação em organizações sociais, na mesma pesquisa realizada pela 

UNESCO (2004),foi constatado que existe uma forte descrença dos jovens em relação 

às instituições políticas tradicionais. Ao serem perguntados sobre a confiança nas 

instituições políticas, verifica-se que 84,6% dos jovens declararam não confiar nos 

partidos políticos; 76,7 afirmaram não confiar no Governo; 82% não confiar no 

Congresso Nacional e 79,9% não confiar nas Assembléias Legislativas e Câmara de 

Vereadores. Estes dados não significam que os jovens são avessos ao exercício de uma 

                                                 

8
FONTE: Pesquisa Juventude, Juventudes: o que une e o que separa. Unesco, 2004. 

Trata-se da pesquisa Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas, que foi 

realizada entre julho de 2004 e novembro de 2005. A pesquisa seguiu duas abordagens metodológicas: I) 

um levantamento estatístico, por meio da aplicação de questionário em amostra do universo (8 mil 

jovens);e II) um estudo qualitativo, baseado na metodologia choicework dialogue methodology (grupos 

de diálogo em que 913 jovens debateram sobre o tema em sete regiões metropolitanas – Belém, Belo 

Horizonte, PortoAlegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo – e no Distrito Federal). 

(Disponivel em :http://unesdoc.unesco.org) 
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cidadania ativa ou em participação em entidades criticas, mas é um alerta de sua posição 

critica as formas atuais de fazer política no Brasil. 

“Pesquisas sobre jovens e política sublinham critica dos jovens as 

organizações político-partidárias, seu desinteresse por formas de representação 

institucionalizadas e necessidade de maior orientação por garantia de emprego, 

carreira, mobilidade individual, profissionalização e ética de consumo. Por 

exemplo, Zavala (2002), da equipe de Gilberto Dimenstein, referindo-se a 

pesquisa conduzida pelo Instituto Akatu
9
(pelo Consumo Consciente com jovens 

(Os Jovens e o Consumo Sustentável – Construindo o Próprio Futuro), destaca 

que 24% dos jovens brasileiros (entre 18 a 25 anos, residentes nas Regiões 

Metropolitanas) não “acreditam que suas ações podem melhorar o mundo ou, 

pelo menos, sua própria vida”. No estudo também se destaca que apenas 10% 

dos entrevistados possuem interesse em assuntos relacionados a política ou 

sociedade. Preferem quebrar a cabeça em questões como educação profissional 

(84%). Organizações sociais e políticas não são instrumentos com os quais eles 

contam. Parecem caminhar descolados de sua realidade em direção a objetivos 

individuais, segundo o coordenador da pesquisa Helio Mattar.” (Castro,2007: 

p.104). 

 Segundo ela, nas pesquisas sobre participação política dos jovens é necessário 

analisar o contexto brasileiro e merece um cuidado com generalizações de que a 

juventude seria uma geração “pragmática e sem utopias coletivas”. Assumindo assim 

uma postura discutível até em termos estatísticos sobre os pensares da juventude. 

Segundo ela: cobra-se muito a participação do jovem, mas o investimento no capital 

cultural destes jovens é muito pequena o que não lhes dá condições de acompanharem 

os processos políticos. 

                                                 

9Instituto Akatu:  
Organização não-governamental cuja missão é a educação para o consumo consciente, por meio de 

informação, sensibilização, instrumentação, mobilização e estímulo aos cidadãos para uma mudança de 

atitudes e comportamentos, de maneira a levar em conta o impacto dos seus atos de consumo sobre a 

sociedade, a economia e o meio ambiente. Tem por atividades principais o desenvolvimento de processos 

de educação comunitária, com a capacitação de líderes multiplicadores quanto aos conceitos e à prática 

do consumo consciente, ao lado de atividades de comunicação com envolvimento da mídia e de 

campanhas públicas que visem à sensibilização do público em geral para a causa do consumo consciente. 
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 Na pesquisa realizada junto aos alunos do CEPRA, as questões referentes à 

participação em movimentos sociais não foram contempladas, mas observa-se por meio 

de depoimentos uma descrença nas instituições e a pouca participação que envolva 

ações políticas, salvo exceções como a participação de alguns jovens no grêmio escolar 

ou nas apresentações de hip-hop, que se destacam pela critica social e condenação as 

questões de  violência a e racismo.Vale ressaltar que, como afirma Dayrell as 

especificidades que caracterizam o ser humano, depende e muito da qualidade das 

relações sociais do meio em que estes jovens estão inseridos: 

“Não é que eles não se construam como sujeitos, ou o sejam pela metade, 

mas sim que eles se constroem como tais na especificidade dos recursos de que 

dispõem. É essa realidade que nos leva a perguntar se esses jovens não estariam 

nos mostrando um jeito próprio de viver.”(DAYRELL, 2007:p.160) 

Quando foram concebidos, a sociedade já estava formada, ele não a formou, 

todos os dados sociais já estavam dados por gerações anteriores, a eles cabe apenas 

apropria-se e ressignificar essa realidade criando um jeito próprio de viver.  Diferente 

do jovem de 30 anos atrás, onde juventude significava para o mundo dos adultos, 

esperança de futuro, estes revolucionariam a indústria, o mercado. Hoje são vistos como 

potenciais consumidores. Para Bauman (2012:p.52), o jovem hoje é visto como real e 

potencial “contribuição à demanda de consumo” o que significa ser o “eterno 

suprimento para a indústria de consumo” Esta qualidade os tira da condição de 

“dispensáveis”, pois ela é necessária para manter a reprodução da economia capitalista. 

Ser um jovem contemporâneo é estar sempre preocupado com a estética, 

prova disto é o sucesso que o espelho faz na escola, não só entre as meninas, mas os 

meninos também o disputam para conferir os “topetes”, com seus fios sempre 

impecáveis. Outro fato que podemos associar aos apelos deste mundo consumista e 

globalizado, onde o modelo de vida ideal é ser: jovens, alegres, bonitos e “sarados”. 

Sendo assim incorporam a sua identidade os vários modelos que a mídia oferece, e nem 

sempre acessível a todos. 

Considerando a função simbólica do consumo. Podemos entender o seu 

papel no sentido de identificar, distinguir e dar prestígio, colocando o possuidor de 

certos objetos, modo de falar, esporte que pratica, música etc. numa determinada 

categorial social. Pode-se afirmar que os jovens que orientam seu consumo em função 
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da moda buscam pertencimento, reconhecimento e legitimidade. Procuram ser aceitos, 

fazer parte de certos grupos, buscam com isso afirmar sua identidade social. Adequando 

sua imagem e linguagem corporal ao meio social que julga ideal buscando sua inclusão. 

Na escola estes jovens expressam com liberdade estas apropriações do 

mundo em que vive, basta uma breve observação no pátio na hora do intervalo para 

verificar as várias tribos ali reunidas. 

(Alunos 3ºano ensino médio) 

Falar de juventude é falar de um indivíduo inserido no meio em que vive, 

mas sempre com um olhar para além das fronteiras. Em nossas entrevistas, todos tinham 

projetos de futuro a serem realizados, entre os alunos a escola ainda representa uma 

condição, mesmo que não eficaz ou decisiva de chegar a este futuro, dentre os jovens 

que responderam a pesquisa, 35% vêem na escola uma fabrica de diplomas para uma 

melhor colocação no mercado de trabalho, 20% pensam em ingressar em uma 

universidade. Projetam o futuro sem muitas das vezes levar em conta como estes 

projetos serão realizados, nem se as suas condições atuais seriam ou não favorável. Este 

estado de devir, que muita vezes é, justificado socialmente como um estágio de 

imaturidade e impulsividade, é uma idade para a aventura, características que sempre 

foram atribuídas a esta fase da vida, mas que nos dias de hoje que podem também 

remeter a uma desestrutura social a que muitos estão submetidos devido a forma 

desigual e diversa em função de vários fatores como: origem social, níveis de renda e 

das disparidades socioeconômicas. Algum tem que conciliar trabalho, estudo e vida 

social. 
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“Nunca houve tanta integração globalizada e ao mesmo tempo, nunca 

foram tão agudos os processos de exclusão e profundos os sentimentos de 

desconexão. É verdade que estes aspectos têm conseqüências na sociedade como 

um todo, para todas as faixas etárias. Mas suas repercussões se agigantam sobre 

a juventude.” (NOVAES, 2004: p.2) 

Ser jovem é um período entre a adolescência e a idade adulta, entre 

obedecer aos seus tutores e assumir responsabilidades, entre o depender e o poder, entre 

o projetar e o realizar. Na escola estes meninos e meninas passarão a maior parcela de 

sua juventude, são no mínimo quatro horas, cinco dias por semana durante pelo menos 

dezesseis anos. É na escola que experimentam os primeiros convívios em sociedade fora 

da família. Ao chegar na adolescência o jovem abre possibilidades de uma série de 

experimentações sociais, afetivas, de trabalho e projetos de vida que vão se formando e 

transformando no decorrer dos anos, é na escola que estes jovens encontram o lugar 

mais propício para ser. Na bagagem levam uma parcela de suas 

identidades,compartilham, afirmam e revêem na prática, suas dúvidas e certezas. 

Aprendem a impor e testar seus limites. 

Para entendermos o que estes jovens esperam da escola é necessário antes de 

tudo entender que estes jovens contemporâneos, mesmo vivendo em uma cidade 

relativamente pequena, com suas “tradições particulares, com seus antepassados de 

todas as épocas e áreas geográficas”, Velho (2003), estão expostos a um sistema de 

valores diferenciados e heterogêneos. Estes jovens têm nesta etapa da vida o fascínio 

por novas experiências, é um tempo marcado por um vasto campo de possibilidades, e 

em uma “sociedade complexa” se transformam a cada dia.Mais que a busca de um 

diploma de conclusão do ensino médio, estes jovens procuram na escola o espaço ideal 

para experimentar novos papeis, longe do controle dos pais.  

“A multiplicação e a fragmentação de domínios, associadas à variáveis 

econômicas, políticas, sociais e simbólicas, constituem um mundo de indivíduos 

cuja a identidade é colocada permanentemente em cheque e sujeita a alterações 

drásticas.”(VELHO, 2003:p.44) 

Estes jovens já não vêem na escola a única forma de capacitação para atingirem 

os seus objetivos como ocorriam com as gerações passadas. A escola do passado era 

para poucos e sua principal função era completar a educação básica, muita das vezes 
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fornecida pela própria família e somente uma quantidade ainda menor seguiam em uma 

jornada acadêmica. Os poucos que chegavam à escola de nível médio já vinham 

estimulados pela família e viam na formação escolar o único meio de acesso ao 

mercado de trabalho, este mecanismo garantia a sua adaptação e permanência em um 

sistema educacional que buscava levar todos a um nível pré estabelecido de 

conhecimento e culturas gerais. Era uma escola “conteudista”, de transmissão e 

repetição de conhecimentos. No centro de tudo estava o professor, detentor de todo o 

saber e autoridade. 

 Hoje os jovens querem mais. Não que a escola deixe de cumprir o seu 

papel de transmissora de conhecimentos social e historicamente acumulados. No 

entanto, os jovens de hoje buscam uma educação dialógica, onde suas identidades e 

histórias de vida sejam respeitadas, suas singularidades potencializadas e que, ao invés 

de podar suas idéias com velhos conceitos e proibições, incorpore-as, utilizando-os para 

estabelecer um diálogo entre educando e educador. 
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5.  A ESCOLA QUE QUEREMOS 

O governo tem incentivado políticas públicas que criam mecanismos para 

que o círculo de formação, no ensino básico, esteja disponível para todos e seja 

obrigatório. O acesso universal à escola constitui um dos principais pleitos da 

sociedade. Não é a toa que a principal meta do programa “Todos pela Educação” para 

2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, é que “98% das crianças e jovens 

entre 4 e 17 anos devem estar matriculados e frequentando a escola, ou ter concluído o 

Ensino Médio”. Já o programa “Bolsa Família” cobra a matrícula escolar de crianças e 

jovens na faixa de 7 a 17 anos como uma das condições para transferência de renda às 

famílias de baixa renda.  

 Mas qual escola tem sido oferecida a estes alunos? Como eles se sentem 

em relação a esta instituição? Que tipo de educação tem chegado a todos, 

principalmente aos jovens da rede pública estadual?  

 Na pesquisa feita, vários foram os pontos levantados. Ao serem 

perguntados sobre o que a escola deve oferecer para melhor capacitá-lo, os alunos 

listaram itens tais como: organização, aulas dinâmicas, profissionais capacitados e 

comprometidos, material didático, tecnologia, esportes, prédios com maior 

infraestrutura. Estes foram os itens mais citados, que serviram como guia para minhas 

entrevistas onde procuro entender o que realmente eles esperam desta instituição e é 

sobre esta demanda que falaremos a seguir. 

 

5.1-ORGANIZAÇÃO 

Na pesquisa realizada com os alunos, 20% dos questionários entregues 

apontaram organização como um dos principais itens para melhor capacitação do 

educando. Ao serem questionados sobre o que eles entendem por “mais organização”, 

várias foram as queixas em relação ao sistema de ensino. 

Para Matheus, 16 anos/2º ano, organização seria: “alunos sendo mais bem 

informados sobre as atividades que acontecem na escola e acesso as paradas oferecidas 

pelo governo” – refere-se às oportunidade para o Programa Menor Aprendiz(benefício 

que ele recebeu e cujas atividades desempenhou na própria escola). 
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Para Beatriz, 16anos/ 2º ano: “Os horários devem ser respeitados, tanto 

pelos professores como pelos alunos. Se um professor entra de licença outro deve ser 

posto automaticamente para que não haja perda para o aluno. A mesma forma que 

cobram do aluno pontualidade e uniforme, deveriam cobrar também dos professores.” 

Já para João, 18 anos/ 2º ano: “a escola deveria se preocupar menos com 

proibições do tipo: boné, celular e namoro. Tem que se preocupar com a manutenção 

dos banheiros e da quadra. Tem que ter mais materiais para fazermos os trabalhos e 

mais pessoas trabalhando nos corredores e na secretaria.” 

Quando olhamos a LDB. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Encontramos esta determinação: 

TÍTULO II Dos Princípios e Fins da Educação Nacional:  

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

... 

IX - garantia de padrão de qualidade;  

 

Estes alunos colocam suas reivindicações, expressando que não conhecem a 

burocracia que envolve o sistema no qual estão inseridos, mas sabem que a forma que o 

serviço lhes tem sido oferecido os colocam à margem, dificultam o seu acesso ao fim 

desejado. Eles reconhecem que alguns alunos dificultam o desenrolar das atividades nas 

aulas com seu comportamento, bem como reconhecem o empenho de muitos dos 

professores e funcionários. Sabem que os gestores contam com uma série de 

dificuldades quanto ao orçamento para manutenção e contratação de funcionários, 

reconhecem o empenho da direção, mas acham que a escola pública deveria ser tratada 

como prioridade pelos governantes. 

 Assim, onde podemos encontrar a garantia de padrões de qualidade de 

uma educação igualitária? Serão estes os mesmos problemas encontrados em 

instituições de ensino médio estadual, tidos como modelo de ensino? Ou será este parte 

de um processo que perpetua a divisão de classe? 

 Os alunos de certa forma sentem-se desmotivados frente à inobservância 

do horário das aulas, a falta de professores ou a constante troca. A burocracia imposta 
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pelo sistema que, de certa maneira, não distribui de forma igualitária as condições e 

oportunidades, demarcando assim um lugar de escola de segunda categoria.  

 

5.2 - POFESSORES COMPROMETIDOS = AULAS DINÂMICAS 

 Marcos, 18/ 3º ano, fala que é um aluno problema, não consegue 

permanecer em sala por muito tempo. Suas notas não são ruins, estão dentro da média, 

mas tem dificuldade de pegar na primeira explicação, se pergunta e o professor o ignora 

ele desiste. Segundo ele, “alguns professores não estão preocupados em que os alunos 

aprendam. Apenas dão a matéria, quem pegar, pegou.” 

 Marcos não é um caso isolado, a ele muitos outros se juntam, reclamam 

da demora em começar as aulas que terminam antes mesmo do sinal tocar; outros 

professores que por não conseguirem controlar a turma inquieta, simplesmente enchem 

o quadro de conteúdos e exercícios e saem vencidos pela indisciplina de alguns 

deixando outros tantos cheios de interrogações. 

 Não é coincidência que os alunos tenham mais facilidade em aprender 

com os professores que antes de mostrar seu conhecimento e domínio sobre a disciplina 

constroem uma relação de proximidade com a turma, comprometem-se com cada aluno. 

Não que não seja importante a competência profissional, ela é imprescindível, o 

professor deve valorizar a sua formação e estar sempre empenhado em agregar valores a 

esta formação, os alunos percebem e valorizam esta qualidade no educador, da mesma 

forma que avalia os alunos, é por eles constantemente avaliado não só pelo seu 

conhecimento, mas também por suas atitudes. 

“Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a 

maneira como me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de 

minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu 

desempenho. Se a minha opção é democrática, progressista, não posso 

ter uma prática reacionária, autoritária e elitista. Não posso 

descriminar o aluno em nome de nenhum motivo”. (Freire, 1996: 

p.97) 

Bem diferentes do aluno de 10, 20 anos atrás, que aceitava passivo as 

determinações do mestre sem muito questionar, os alunos contemporâneos não aceitam 

ser recriminados por suas atitudes ou questionamentos, sem uma explicação que o leve 

a um convencimento, na busca na construção de suas identidades.Muitos se perdem e 
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escolhem a desordem como resposta ao professor ou simplesmente, como no caso de 

Marcos, saem a perambular pela escola.  

Ao questionar sobre a utilização de materiais didáticos diferenciados pelos 

professores para o desenvolvimento das atividades didáticas, a grande maioria afirma 

que raramente os professores preparam uma aula com materiais diversificados. Embora 

alguns professores realizem atividades criativas e diversificadas a grande maioria  

utiliza de folhinhas e quadro. Atribuem o pouco tempo destinado as aulas e o excesso de 

aulas que os professores têm que dar,em parte, à falta de recursos da escola. 

 Sabemos que o professor tem se sentido nos últimos tempos 

desvalorizados. Tem seus vencimentos cada dia mais precários e sofre com constates 

avaliações.  O professor da rede pública estadual pode ser recrutado por concurso, de 

títulos e provas, cujo nível de vencimento dependerá do número de aulas atribuídas por 

escolha fundada em pontos obtidos, a critério das Secretarias de Educação. Caso o 

docente tenha disponibilidade, pode se candidatar a vagas existentes em sua unidade ou 

outra de sua escolha pelo sistema de GLP (Gratificação por Lotação Prioritária). Pode 

acontecer do docente ser contratado em caráter temporário, para vagas advindas de 

licenciamentos dos professores efetivos ou de caráter real advindas de disciplinas e 

municípios onde não há candidatos remanescentes dos concursos vigentes a convocar. 

Nos dois casos o candidato perderá a vaga tão logo chegue o docente contratado. A 

ascensão do docente na carreira não depende da verificação dos resultados obtidos há 

longo prazo sobre seus alunos; portanto, os critérios da eficácia ou valor são 

desprezados e o de conformidade (aprovação nos exames, provas) supervalorizada. O 

seu trabalho é constantemente supervisionado através dos provões (Saerj, Saerjinho, 

ENEN) que são aplicados em todo o estado simultaneamente. O desempenho dos alunos 

é a medida do desempenho do professor. Este processo de alguma forma pode levar o 

docente a abandonar o processo democrático de ensino para enfatizar a educação 

“conteudista”. Não quero com isso justificartal postura, apenas reforçar a grande 

pressão que todos sofrem para atingir as expectativas e determinações da Secretaria de 

Educação. 

“O necessário é que , subordinado, embora, à pratica “bancaria”, o 

educando mantenha vivo em si o gosto à rebeldia que, aguçando sua 

curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-

se, de certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do 

“bancarismo”. (Freire, 1996:)  
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5.3- JOVENS E SEU RELACIONAMENTO COM AS MIDIAS DIGITAIS. 

 Nos questionários respondidos pelos alunos, cerca de 30% destacavam o 

acesso a informática como condição para aulas dinâmicas, melhor colocação no 

mercado de trabalho ou como simplesmente para comunicação entre alunos e escola. E 

como o questionário não contemplava este quesito de forma satisfatória, procurei me 

aprofundar mais sobre este assunto em minhas entrevistas. Os alunos entrevistados 

colocaram a necessidade do uso mais expressivo do laboratório de informática, uma vez 

que a escola possui um laboratório com aproximadamente 25 computadores e acesso à 

rede wi-fi. Mas que raramente é utilizado. Ao serem perguntados sobre como esta mídia 

é utilizada, a resposta recorrente foi que utilizam as redes sociais e para trabalhos 

escolares.  

 Estes jovens fazem parte de uma geração nascida na era digital. Acessar 

um computador não representa problema para nenhum deles, principalmente se for para 

acessar as redes sociais, o que fazem pelo menos uma vez ao dia, seja através do seu 

computador pessoal, tablet, celular ou lanhouse. Mas ao serem consultados sobre a 

utilização das ferramentas para produção de trabalhos, a grande maioria só sabe utilizar 

de forma precária o produtor de texto, usado geralmente para realizar trabalhos 

escolares. Mesmo a tarefa de enviar um email é relativamente rara para eles, muitos já 

até esqueceram a senha de acesso. O uso mais freqüente, segundo informaram, é para 

conversar com os amigos e jogos, ou seja, lazer. 

 Em se tratando da mídia digital, é preciso oferecer a estes jovens 

condições de capacitação e acesso ininterrupto de internet nos espaços escolares, o 

laboratório deveria ser disponibilizado por mais tempo e os computadores mantidos em 

condições de uso. Mas para tanto, se faz necessário um maior incentivo aos professores, 

capacitando-os para integração desta ferramentas e técnicas às suas disciplinas. 

Infelizmente, a grande maioria quer usar os recursos do laboratório, mas não se sentem 

“competentes” no manejo das ferramentas disponíveis e, embora esporadicamente 

sejam oferecidos cursos de capacitação pela Secretaria de educação, muitos não 

conseguem participar devido à grande carga horária em sala de aula, que os deixa sem 

tempo para agregar este conhecimento, continuando presos ao livro didático e quadro. 

Não que não se possa transmitir conhecimento com estas ferramentas, mas os alunos 
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hoje exigem métodos mais inventivos, que tornem o tempo na escola mais interessante. 

Talvez desta forma pudéssemos mostrar a este jovem que mais que lazer esta ferramenta 

serve para construir conhecimento, colocando mais oportunidades ao seu dispor. 

 Entre os professores, as opiniões sobre a adoção de internet 

disponibilizada para os alunos de forma irrestrita se dividem. Uns apoiam e até utilizam 

desta ferramenta em suas aulas através dos celulares dos alunos, otimizando pesquisas, 

outros vêem com relutância, pois temem que ao invés de pesquisa os alunos se utilizem 

da prerrogativa para acessar o facebook e não prestarem atenção nas aulas. 

Outra restrição diz respeito a fotografar a matéria escrita no quadro, o que, 

segundo os professores, para muitos a hora de copiar é o único momento em que são 

forçados a ler a matéria, o que tornaria ainda pior o nível de aprendizagem dos 

conteúdos elementares pelos alunos, visto que as demais leituras no cotidiano dos 

jovens são raras. Não será o caso então de trazer essa pratica dos alunos em relação a 

internet para dentro das práticas pedagógicas? Os jovens lêem bastante na internet, 

escrevem muito nas redes sociais, mesmo que a qualidade destes textos seja duvidosa, 

de qualquer forma: porque não trazer esta prática para sala de aula? Desta forma a 

escola estaria aproximando-se do cotidiano destes jovens e, em contrapartida, aproxima-

se de maneira mais transdisciplinar abordando os conteúdos vistos em sala de aula. 

 A escola não pode ficar alheia às mudanças constantes vivenciadas pelos 

jovens, segundo Baumann: 

“O único propósito invariável da educação era, é e continuara a ser a 

preparação desses jovens para a vida segundo as realidades que 

tenderão a enfrentar. Para estar preparados, eles precisam da 

instrução: “conhecimento prático, concreto e imediatamente 

aplicável”, para usar a expressão de Tulio de Mauro. E, para ser 

“prático”, o ensino de qualidade precisa provocar e propagar a 

abertura, não a oclusão mental.” (Bauman, 2012: p.25) 

 Sendo assim a escola é ainda a única instituição capaz de redirecionar a 

trajetória destes jovens, prontos a serem apenas consumidores “dos excessos da 

indústria de consumo”, colocando-se como alvos fáceis e baratos através da exposição 

demasiada nas redes sociais, pensar este universo junto com os alunos. A escola, em 

interlocução com os interesses dos jovens, pode assim ajudar a formar o tão falado 

pensamento crítico. 
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5.4 – AUMENTOS DA CARGA HORÁRIA 

A escola tem se colocado para estes jovens como o principal local de 

socialização. Oriundos das camadas populares, filhos de pais de baixa renda e 

escolaridade (44% apenas com nível fundamental, 40% nível médio, 8% nível superior, 

8% não responderão), com oportunidades precárias de lazer e atividades 

extracurriculares, estes jovens vêem no espaço escolar o ambiente propício para que em 

uma jornada dupla, outras oportunidades lhes sejam oferecidas. 

Os jovens entrevistados listaram algumas atividades que sentem falta, como 

aulas de informática, campeonatos entre turmas, aula de dança, música, aulas de 

reforço, entre outras. Atividades que poderiam ocorrer em uma dupla jornada, sem a 

rigidez das aulas convencionais mas com seriedade, regularidade e continuidade. 

O Governo do estado já possui programas que contemplam esta 

reivindicação, como o “Mais Educação” para o nível fundamental e  o programa “Dupla 

Escola” . O Programa Dupla Escola tem como objetivo transformar a unidade escolar 

convencional em um espaço de oportunidade para o aluno, desenvolvido como o nome 

sugere, em dois turnos. Mas, para manter um adolescente na escola em tempo integral, é 

importante que o espaço seja atrativo. Assim, é necessário que a política de educação 

entenda o que o jovem quer e atenda aos seus anseios. Na pesquisa realizada junto aos 

alunos do CEPRA
10

, 76% dos jovens declararam só estudar, este percentual segue a 

tendência dos índices do estado, segundo dados da SSEDUC
11

. 

  Segundo dados da secretaria, nas escolas com educação integral, os 

alunos apresentam melhor desempenho nas disciplinas obrigatórias, diminuem o índice 

de evasão, “passam a se sentir imponderados. Eles têm consciência de que estão tendo 

uma grande oportunidade, que são refletidas nas ofertas de emprego, na aprovação no 

vestibular, etc. O reconhecimento do esforço é fator preponderante para a melhoria da 

autoestima. Os alunos sabem que podem mais e mais resultados alcançam.” 

                                                 

10
 CEPRA – Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves 

11
 SSEDUC – Secretaria Eastadual de Educação 
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“O conceito da educação integral dialoga diretamente com a proposta 

de cidades educadoras, proposta em que territórios – urbanos ou rurais 

– têm sua gestão inteiramente voltada para garantir o desenvolvimento 

integral de seus habitantes. Para tanto, uma Cidade Educadora desvela 

talentos e investe nos potenciais de suas comunidades com foco em 

uma ação educativa permanente e que responda a todos. O conceito, 

que surgiu na década de 90 em Barcelona e hoje é disseminado por 

meio da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), 

dispõe que uma cidade para ser educadora conjuga seus órgãos 

oficiais e não oficiais em um projeto político democrático em 

benefício de todos que nela convivem. Hoje existem cerca de 500 

cidades associadas ao conceito e 14 delas estão no Brasil.” 
12

 

No CEPRA, foi implantado a partir do terceiro semestre de 2015, dois 

projetos neste sentido: o “PRÉ-ENEM” e “REFORÇO ESCOLAR”(para alunos do 9º 

ano do fundamental e 3º ano do médio), funcionando no momento apenas no turno da 

tarde, devido a falta de estrutura para estendê-lo aos demais turnos. Esta iniciativa partiu 

dos próprios professores. As aulas do “PRE-ENEM” são opcionais para alunos do 3º 

ano e, em média, as turmas têm 20 alunos, quantidade baixa levando em conta os quase 

120 alunos matriculados no 3º ano do 1º turno. 

 Aluna do turno da tarde, Ana, 17 anos,  lamenta não ter acesso a estas 

aulas. Ela é aluna do 3º ano e alega que seus pais não possuem condições para pagar um 

curso ou aulas de reforço, sendo assim bastante difícil ter um bom desempenho no 

ENEM. Fala que sente falta de outros cursos como informática, noções de 

administração etc. Lembra que “algum tempo atrás a escola tinha o “MAIS 

EDUCAÇÃO”, mas as aulas não eram freqüentes e acabou sem muitas explicações aos 

alunos. 

 Gabriela, 17 anos, aluna 3º ano, turno da manhã, freqüenta todas as aulas, 

está radiante com a iniciativa, integrante do grêmio existente na escola, Gabriela 

acredita que: “mais ações como esta podem fazer diferença na vida escolar do aluno e 

na maneira como ele se sente em relação ao seu futuro.” 

Contudo, se levarmos em conta que o formato atual não funciona 

adequadamente, o MEC é enfático ao afirmar que é necessário rever todo o contexto 

                                                 

12
 Dados retirados do http://educacaointegral.org.br/conceito 

http://educacaointegral.org.br/glossario/cidade-educadora/
http://educacaointegral.org.br/glossario/territorio/
http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://www.edcities.org/
http://educacaointegral.org.br/
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escolar ao implementar uma mudança desse tipo em Caminhos da Educação Integral no 

Brasil. Somente aumentar as horas é insuficiente para melhorar o nível de ensino. A 

duração do horário oficial e as atividades posteriores a ele são indicadores das 

oportunidades de aprendizado, mas o mais importante é o uso que se faz de cada 

momento. 

Para que as aulas extras signifiquem ganho de qualidade, é necessário que 

elas tenham relação com os conteúdos das outras disciplinas. As novas atividades 

devem ser tratadas com seriedade e ter metas claras para que todos saibam onde se 

pretende chegar. Em contrapartida estas atividades devem ser flexíveis respeitando a 

individualidade de cada aluno. 

 

 

5.5 – EDUCAÇÃO E TRABALHO FAZEM A JUVENTUDE 

 Carlos, 18 anos, está matriculado no 2º ano do ensino médio, repetiu no 

ano passado e acredita que já está em dependência em duas matérias, acha melhor 

abandonar o ensino médio e procurar um curso supletivo. Trabalha com seu pai, que é 

mestre de obra, e em função disto se vê forçado a faltar às aulas para ajudá-lo. “Preciso 

trabalhar, não posso depender dos meus pais para sair com uma garota ou comprar uma 

roupa. Queria entrar para o quartel, mas não deu, vou terminar o médio à noite e fazer 

um concurso para a Marinha.” 
13

 

 Mayara, 16 anos, está matriculada no 2º ano do ensino médio, trabalha 

em meio período como repositora de produtos em um supermercado próximo ao 

colégio. Conseguiu a vaga através do programa de incentivo do governo para empresas, 

o “Jovem Apredíz”, regulamentado pela lei Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto 

Federal nº 5.598/2005. Este  decreto determina que todas as empresas de médio e 

grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um 

                                                 

13
Carlos está ausente da escola há 2 meses. 
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máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação 

profissional. 

Histórias como estas fazem parte da realidade de 24% dos jovens que 

freqüentam o CEPRA. Sendo que destes, apenas 1% não esta contratado de forma 

informal. A maioria trabalha em pequenas lojas do comércio local ou em atividades 

esporádicas como distribuição de folhetos, vendedor ambulante no trem, garçom em 

festas: “o que pintar”.  

 Para compreender os jovens contemporâneos, se faz necessário 

pensarmos a relação que estes estabelecem com a escola, suas famílias e o mercado de 

trabalho assalariado. Este último assume nesta fase uma importância primordial, este é o 

momento em que os jovens começam a escolha de uma profissão, a tomar consciência 

de valores e do lugar que ocupam na estrutura social. 

 Se olharmos os dados do IBGE de 2010 comparados ao ano de 2000, os 

jovens do município de Paracambi obtiveram um aumento considerável no quesito 

educação, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é 

de 63,98%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 

43,93%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 43,98 

pontos percentuais, 40,93 pontos percentuais, 49,39 pontos percentuais e 32,25 pontos 

percentuais. Aumento que seguiu de certa forma na maior parte dos municípios do Rio 

de Janeiro. Isto representa para estes jovens não só como capital de inclusão, pois 

implica em acesso ao conhecimento, maior participação social e melhores salários, isto 

é o que esperam estes jovens. Que em muitos casos já superam seus pais em melhores 

condições de acesso à educação. O percentual de jovens que só estudam também 

cresceu nos últimos anos, a cada ano os jovens retardam mais a entrada no mercado de 

trabalho. No CEPRA, o percentual de jovens que só estudam é de 76%. No Brasil 

segundo IBGE/2012 este percentual é de 65,4 entre jovens de 15 a 17 anos e 47,3 entre 

jovens de 18 a 24 anos. 
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Alguns programas, como “Jovem Aprendiz” e “Estágio Legal”, , buscam 

uma parceria junto às empresas no sentido inserir e capacitar este jovem para o mercado 

de trabalho. Outros programas que aparecem no cenário estudado são o Bolsa Família e 

o “Renda mais Jovem”. Entre os objetivos do programa está o incentivo para que os 

pais retardem a permissão para que seus filhos ingressem de forma precoce no mercado 

de trabalho. Mais ainda é pouco, em face da grande demanda. Tendo em vista que o 

trabalho, assim como a educação, também faz juventudes, isso nos leva a prestar mais 

atenção e buscar entender o que leva estes jovens a trabalhar e estudar ou mesmo 

abandonar a escola.  

A taxa de abandono dos estudos é bem significativa: segundo dados do 

IBGE/2012, ela é de 9,4 entre jovens de 15 a 17 anos e 23,4 entre 18 e 24 anos. Em 

Paracambi esta taxa atingiu a marca de 5,7%. Entre jovens de 15 a 24 anos, pode ser 

considerada pequena em relação ao resto do país, mas mesmo assim significativa. São 

jovens que saem da escola em sua maioria por não conseguirem conciliar uma dupla 

jornada (escola / trabalho), em geral vivem de sub empregos, sem garantias trabalhistas. 

Segundo estudos da OIT, a transição da escola para o trabalho tornou-se 

mais lenta e mais insegura. Os jovens são muitas vezes apanhados na armadilha da 

experiência, em que não apresentam experiência para mostrar nas suas candidaturas de 

trabalho, simplesmente porque ainda não conseguiram um emprego. Outro fator é o 

padrão “last in, first out”, aplicado aos jovens, que foi confirmado pela crise financeira. 

Os jovens são mais propensos a serem despedidos antes dos trabalhadores adultos, 

quando há cortes de funcionários. Na maioria dos países, os jovens apresentam uma 
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maior taxa de rotatividade entre emprego e desemprego do que os adultos. Finalmente, 

o período médio de procura de emprego aumentou em vários países, tornando a 

transição da escola para o trabalho mais longa, enquanto o resultado final é menos 

seguro (Cf. Relatório OIT/Brasil).
14

  

Outro dado que impulsiona estes jovens a assumir responsabilidades 

precocemente é a gravidez não programada. Com a iniciação na vida sexual cada dia 

mais cedo e nem sempre com o conhecimento adequado dos métodos contraceptivos, ou 

simplesmente não se preocupam em usá-los uma vez que as relações acontecem de 

forma esporádica e muitas vezes não premeditada, esta é uma possibilidade 

principalmente entre as classes menos privilegiadas, mudando significativamente a vida 

de jovens, principalmente mulheres, que se vêem seus projetos adiados por meses ou 

anos.  

Ao serem perguntado sobre onde estes jovens utilizam sua renda, a grande 

maioria, informou utilizá-la em gastos pessoais, mesmo quando as rendas provem 

do,“Bolsa Família”. Dos 87 questionários analisados apenas oito, admitiram ajudar nas 

despesas de casa.  Podemos constar que estar que esta renda vem tentar diminuir a as 

desigualdades tão marcantes vividas por esta juventude, que tem acesso a tantos bens e 

possibilidades sem, contudo poder de fato se apossar, exigem destes jovens um esforço 

a mais. Esta é uma questão levantada por Bourdieu(1983) onde compara os estilos de 

vida dos jovens que só estudam em relação aos que já trabalha: 

“Seria preciso pelo menos analisar as diferenças entre as juventudes, 

ou para encurtar, entre as duas juventudes. Por exemplo, Poderíamos 

comparar sistematicamente as condições de vida, o mercado de 

trabalho, o orçamento do tempo, etc., dos adolescentes da mesma 

idade biológica que são estudantes: de um lado, as coerções do 

universo econômico real, apenas atenuada pela solidariedade familiar, 

do outro, as facilidades de uma economia de assistidos quase-lúdica, 

fundada na subvenção, com alimentação e moradia a preços baixos 

entrada para teatro e cinema a preços reduzidos, etc.”  

                                                 

14
 (A CRISE DO EMPREGO JOVEM: TEMPO DE AGIR – OIT – Empregos 

Juvenis),  http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/employment/doc/principai

s_elementos_conclusoes.pdf). 
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Este desejo de ascender o mais rápido possível ao estatuto de adulto, ter 

dinheiro para sair com a namorada como falou Carlos, ser reconhecido e se reconhecer 

como cidadão, como homem. 

A sua maneira os jovens colocaram como se sentem inquietos em relação à 

educação escolar, ao chamarem atenção para a estrutura da escola, aos equipamentos 

obsoletos usados no laboratório, os problemas de relacionamento com os professores no 

sentido de distanciamento, o descompasso da educação em relação ao mercado de 

trabalho. Leva-nos a observar a capacidade que muitos destes jovens têm de olhar e 

analisar o processo educativo, de se reconhecerem como sujeitos de direitos, com 

necessidades e interesses particulares. È preciso escutá-los mais, ampliar este espaço 

democrático que é a escola publica e assim refletir sobre o papel destes jovens que ainda 

vêem na escola uma ferramenta indispensável para a realização de seus sonhos de 

mobilidade social. 

 

5.6 - ESCOLAS LUGAR DE SOCIALIZAÇÃO 

 Algumas medidas foram adotadas pela escola no sentido de aproximar 

mais o aluno da escola e ampliar este espaço, neste ano foi eleito o Grêmio Estudantil e 

o Conselho Escolar, possibilitando que os alunos e pais, tenham mais participação nas 

decisões administrativas adotadas pela escola, outra medida adotada foi uma caixa de 

sugestões onde os alunos podem expor suas idéias e reclamações. Como funcionária da 

escola pude ter acesso a estas sugestões e confrontá-las com a pesquisa realizada, chama 

a atenção o número de solicitações por mais atividades extraclasse, como aumento do 

intervalo, mais aulas de educação física, mais festas e passeios para estes jovens a 

escola mais que um lugar para aprender é um lugar para desenvolver relações. 

 Na Lei de Diretrizes e Bases, LDB nº 9.394, que foi promulgada em 20 

de dezembro de 1996, podemos observar que valorizar este aspecto da vida do jovem é 

fato.  

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

... 

X - valorização da experiência extra-escolar;  
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XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Podemos constatar que existe uma nova condição juvenil, o jovem que tem 

chegado hoje à escola pública apresenta um universo simbólico, aspirações e 

características que os diferenciam das gerações anteriores. É uma juventude constituída 

no contexto da globalização, um mundo em que as informações fluem rapidamente, 

onde tudo é relativo. As noções de certo e errado, centro e periferia, superior ou inferior 

não existem mais, tudo é flexível, um mundo de profundas transformações 

sociocultural. A escola, descrita por Foucault (1987), não foi de toda eliminada, mas as 

grades e muros vão pouco a pouco sendo derrubados. Isso não significa que a escola 

como instituição, tenha perdido a sua natureza de controle e dominação, mas esta 

natureza foi transformada. Ao comentar sobre esse processo Dayrell(2007)a firma que a 

escola “ tornando-se l permeável ao contexto social e suas influências. Podemos citar a 

concorrência cada vez maior da informação difundida pelos meios eletrônicos;a 

convivência crescente com situações de violência, ou mesmo polêmica em torno da 

participação dos pais na avaliação dos professores e da escola. Contudo, a evidência l 

determinante foi e é o processo de massificação da escola pública, que significou a 

superação das barreiras que antes impediam as camadas populares de frequentarem-na”.  

De fato a abertura dos portões da escola de ensino médio para as camadas 

mais populares, mudou seus objetivos, se a sua preocupação era, em décadas anteriores, 

a de preparar estes jovens para o ingresso nas universidades hoje esta meta foi revista e 

o que se espera da escola é a  educação para a cidadania global, “ equipa estudantes de 

todas as idades com valores, conhecimento e habilidades que, ao mesmo tempo, 

baseiam-se em e incutem o respeito por direitos humanos, justiça social, diversidade, 

igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental, além de empoderar os aprendizes 

para que se tornem cidadãos globais responsáveis. A ECG oferece aos estudantes as 

competências e a oportunidade de compreender seus direitos e suas obrigações para que, 

assim, promovam um mundo e um futuro melhores para todos.” (UNESCO). Porém 

esta tarefa não é fácil, pois a escola não estava preparada para receber jovens de 

categorias tão diversas, e até hoje não conseguiu se reestruturar a ponto de criar pontos 

de diálogos de maneira satisfatória com os sujeitos e suas realidades. 

Ao observar os jovens em suas horas de intervalo, no seu ir e vir , podemos 

observar as várias juventudes que trafegam pelos corredores, quadra e pátios da escola, 
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levando na mochila um conjunto de experiências sociais trazidas de sua família, 

trabalho e dos convívios com os amigos de fora da escola. Essas experiências vão 

influenciar diretamente as suas relações dentro da escola. Ao analisar a pesquisa, foi 

possível verificar que os jovens têm a escola como ponto de referência: para encontros, 

para expressão e delimitação de fronteiras entre seus grupos iguais, o que se manifesta 

na linguagem, nos adereços que usam, constituindo-se também como espaço para os 

amores, amizades. Longe do olhar dos pais, os alunos vêem na escola o local ideal para 

expor sua personalidade. Estes jovens vivem em geral em localidades com poucas ou 

quase nenhuma opção de entretenimento e espaços culturais, eles vêem na escola o local 

propício para expressar seus gostos e pertencimentos. Para estes jovens a escola é lugar 

de troca e reafirmação desta identidade juvenil. 

A escola deve compreender os alunos. Foucault (1987), ressalta que: “os 

espaços educativos estão dotados de significados transmitem uma importante 

quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, de maneira 

surpreendente nos traz a arte das distribuições do espaço”. 

 Este conceito seria aplicado, segundo ele, igualmente a escolas, fábricas, 

quartéis, hospitais e cárceres como um procedimento disciplinar das organizações, 

como forma de vigiar, tornar “dóceis” os corpos e as consciências, controlando 

movimentos e costumes. A escola deve entender que o “tornar-se aluno” não significa 

submissão a modelos prévios. Como indica Dayrell: “implica estabelecer cada vez mais 

relações entre a condição juvenil e o estatuto de aluno,”, ou seja, dar sentido a 

experiência escolar. O jovem aluno quer saber o “porque” e “para que” de cada ação. A 

escola deve esta sensível a esta demanda.  

“Contudo, não é um trabalho fácil, o jovem vivencia uma tensão na 

forma como se constrói como aluno, um processo cada vez mais 

complexo, onde intervêm tanto fatores externos (o seu lugar social, a 

realidade familiar, o espaço onde vive etc.) quanto internos à escola (a 

infraestrutura, o projeto político-pedagógico etc.). No cotidiano 

escolar, essa tensão se manifesta não tanto de forma excludente – ser 

jovem ou ser aluno –, mas, sim, geralmente na sua ambigüidade de ser 

jovem e ser aluno, numa dupla condição que muitas vezes é difícil de 

ser articulada, que se concretiza em práticas e valores que vão 

caracterizar o seu percurso escolar e os sentidos atribuídos a essa 

experiência.” (Dayrel, 2007: p.115)  
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 Ao tornar a escola em um espaço aberto, sem uma definição exata do que 

é “fora e dentro”, o jovem traz suas experiências de fora dela reelaborando seu espaço 

físico e dando novos significados, sobrepondo-se as regras escolares, gerando conflitos 

seja entre seus pares, no sentido de reafirmar sua identidade ou em relação a professores 

e funcionários. Em um contexto em que os jovens não reconhecem a autoridade natural 

do professor, antes a testam a exaustão.  É constante a reclamação dos professores em 

relação a disciplina dentro de sala, professores que não conseguem controlar os alunos, 

não copiam, não param de conversar, andam dentro de sala todo o tempo ignorando a 

presença do professor cuja a autoridade já não consideram como dada, antes deve ser 

construída.  

 A maneira como esta juventude se ocupa dos espaços físicos e de tempo 

dentro da escola, apontam para a necessidade dos alunos em socializarem com seus 

pares, cabe a escola buscar aperfeiçoar estes espaços, estando pronta para receber seus 

alunos jovens, promovendo momentos de trocas de saberes e contribuições, também, 

nos locais que os mesmos ocupam sem a presença do professor. Já os locais tidos como 

formais na escola, devem possibilitar a esse jovem a co-autoria na construção 

democrática das formas como os ocupará. Acho que o CEPRA tem trilhado o caminho 

certo dando maior abertura para que os alunos exerçam sua juventude, quando apóia a 

formação de um Grêmio e busca uma parceria com os alunos.  
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6. CONCLUSÃO 

 A partir da análise feita neste espaço, é possível observarmos as diversas 

juventudes na busca de conquistar seu espaço na escola e na vida. O que ficou premente 

neste estudo é o fato de que é necessário ampliar os canais de comunicação entre 

educando e educador, a educação deve ser repensada a partir da realidade dos alunos e 

levando em consideração seus conhecimentos. O educando está convicto da importância 

da escola na sua formação como cidadão, mesmo sabendo que o ensino básico não lhe 

garante sua inserção no mercado de trabalho, principalmente em níveis sociais mais 

elevados.  

É inegável que as ações implementadas pelo sistema e educação nos últimos 

anos trouxeram consequências positivas, mas lacunas foram deixadas e críticas devem 

ser feitas. A universalização do ensino básico ampliou o acesso destes jovens a um 

capital cultural antes inatingível para muitos, mas as instituições não estavam 

preparadas para tamanha demanda. A meta estabelecida pelo governo para 2022 de 98% 

das crianças e jovens entre 4 e 17 anos devem estar matriculados e frequentando a 

escola, ou ter concluído o Ensino Médio é positiva, pois nesta perspectiva, em um 

futuro próximo não teríamos um contingente expressivo de jovens com baixa 

escolaridade. Porém até hoje as metas não conseguiram ser batidas. Abrir os portões da 

escola não é garantia de permanência para estes jovens, e muito menos de conclusão. 

Para “garantir esta permanência várias ações de incentivo são implementadas como: 

Renda Mais Jovem” e a ampliação da idade para o NEJA.(Educação de Jovens e 

Adultos).Qual seria então, a escola ideal para estes alunos? 

É certo que as instituições de ensino não podem se limitar em ampliar seu 

quadro de vagas e aumentar o contingente de professores, ela deve estar sensível aos 

interesses destes alunos. 

“Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou 

tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. 

Temos que estar convencidos de que a sua visão de mundo, que se 

manifesta nas varias formas de sua ação, reflete a sua situação no 

mundo, em que se constitui, A ação educativa e política não pode 

prescindir do conhecimento critico dessa situação, sob pena de se 

fazer “bancária” ou de pregar no deserto.” (Freire,2014: p. 120) 
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 As instituições de ensino não podem ignorar seus conhecimentos e 

expectativas, que antes de tudo devem ser valorizadas, demonstrando interesse por estes 

jovens, levando em conta a “sua visão de mundo” e assim motivá-los a permanecer. 

 As instituições de ensino não podem estar presas a métodos, estratégias e 

formas de organização que já não encontram lugar no mundo globalizado em que estão 

inseridas, sua prática tem que estar em consonância coma a teoria que prega uma 

educação inclusiva, não podendo de forma alguma colocar o jovem aluno a parte dos 

processos educacionais. Nem tão pouco ignorar que não é uma instituição isolada, que 

já não existe o “dentro e fora” da escola, ela está diretamente ligada a redes de relações 

complexas como a família, trabalho, política, economia etc. 

 No contexto do sistema de ensino atual, não existem mais os alunos para 

as quais elas foram criadas, e os professores os únicos detentores do saber, o 

relacionamento entre professores e alunos não se baseia apenas na transmissão se saber 

cientifico aqueles que nada sabem. O papel dos professores agora é o de criador de 

medidas e oportunidades viabilizando assim a aprendizagem dos alunos.  

 O ambiente de ensino deve ser dinâmico, é preciso esta em sintonia com 

os interesses dos alunos, o professor deve incorporar estes interesses ao conhecimento 

formal e a aprendizagem. Mais de 90% dos alunos, ao responder o questionário, 

declaram utilizar o computador, celular ou tablet com forma de laser, para pesquisa 

escolar e comunicação com amigos, porque não utilizar de forma mais expressiva este 

recurso na transmissão do aprendizado? Porque ela não pode acontecer também em 

ambientes virtuais? Certamente para estes alunos a troca de experiências através desta 

ferramenta seria mais interessante, Para Paulo Freire:  

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala 

de aula devo estar sendo um ser aberto às indagações, à curiosidade, 

às perguntas dos alunos, à suas inibições; um ser crítico e inquiridor, 

inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de 

transferir conhecimento. (FREIRE, 2010: p.47)  

 Não podemos ignorar o fato de que na sociedade contemporânea em que 

estamos inseridos, uma grande parcela da população mundial esta conectada por redes, 

as escolas em geral possuem laboratórios de informática que são geralmente 

precariamente utilizados. É importante que os professores aproveitem esta ferramenta 
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como aliada para a transmissão do saber cientifico. As mídias digitais podem e deve ser 

usado pelo professor, motivando o aluno em sua criatividade e autonomia, orientando 

este aluno e o levando a perceber os pontos positivos e negativos das mídias digitais, de 

forma que a troca mutua de conhecimento aconteça. Ressalto que este recurso é um 

meio e não um fim. 

Não podemos esquecer que o direito ao acesso a escola deve estar 

intimamente ligada ao acesso ao aprendizado. Estar na escola não significa somente 

reter conhecimento. É necessários que os detentores do poder de legislar respeitem e 

façam cumprir o direito,a saber: “A educação é um direito humano fundamental e é 

essencial para o exercício de todos os direitos”. E não se aplica a um período na vida do 

cidadão mas se estende por toda a vida. Certamente, há muitos desafios a serem 

superados e direitos a serem conquistados, ainda há tempo de se mudar esse quadro. E 

neste processo é imprescindível o envolvimento de toda comunidade escolar na luta 

pela democratização cada vez mais ampla do ensino. 

"Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo." 

(FREIRE. 2014. P.95) 

 

 

 

  

https://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
https://pt.wikiquote.org/wiki/Mundo
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ANEXO 1 

A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS 
PESQUISA I - COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES 

         1. NOME (OPICIONAL) _______________________________________________________________________ 
2. MUNICIPIO QUE MORA ⃝  PARACAMBI ⃝  SEROPEDICA ⃝  JAPERÍ ⃝  OUTROS:________________ 

3. MEIO DE TRANSPORTE QUE 
UTILIZA PARA IR A ESCOLA 

⃝  CAMINHANDO ⃝  BICICLETA/SKATE ⃝  CARRO PASSEIO ⃝  ONIBUS 

4. IDADE   _________________________ 
          

5. ESTADO CIVIL ⃝  SOLTEIRO ⃝  CASADO ⃝  OUTROS     

6. Nº FILHAS   _________________________ 
          

7. RESIDE COM: ⃝  PAIS ⃝  AVÓS/ TIOS ⃝  SOZINHO     

8. QUANTAS PESSOAS RESIDEM 
EM SUA CASA INCLUINDO 
VOCÊ? 

  

________________________ 

            

9. GRAU DE ESCOLARIDADE DO 
PAI 

⃝  FUNDAMENTAL ⃝  MÉDIO ⃝  SUPERIOR     

10. GRAU DE ESCOLARIDADE 
DA MÃE 

⃝  FUNDAMENTAL ⃝  MÉDIO ⃝  SUPERIOR     

11. NUMERO PESSOAS  EM SUA 
CASA TRABALHAM FORA 

 
_________________________ 

     

12. VOCE TRABALHA ⃝  SIM ⃝  NÃO     

13. TEM A CARTEIRA ASSINADA ⃝  SIM ⃝  NÃO     

14. COM QUE IDADE COMEÇOU 
A TRABALHAR 

 
_________________________ 

     

15. EM QUE VOCÊ UTILIZA OS 
SEUS RENDIMENTOS 

⃝  DESPESAS DA CASA ⃝  GASTOS PESSOAIS ⃝  LAZER   

16. QUAL A RENDA MÉDIA DE 
SUA FAMILIA 

⃝  ATÉ R$1000,00 ⃝  ATÉ R$2500,00 ⃝  MAIS DE R$3000,00 ⃝  NÃO SABE 

17. EM SUAS HORAS LIVRES O 
QUE GOSTA DE FAZER? _________________________________________________________________________ 
18. PRATICA ALGUM ESPORTE 
FORA DA ESCOLA? ________________________________________________________________________ 
19. QUAL O TIPO DE MUSICA 
GOSTA DE OUVIR? ________________________________________________________________________ 
20. GOSTA DE PINTURAS E 
DESENHOS? QUE TIPO? ________________________________________________________________________ 
21. SERIE QUE ESTUDA  _________________________ 

     

22. EM QUE SÉRIE INGRESSOU 
NESTA ESCOLA? 

 
_________________________ 

     

23. O QUE O LEVOU A 
ESCOLHER O CEPRA PARA 
ESTUDAR 

⃝  TRADIÇÃO E QUALIDADE ⃝  AMIGOS E FAMILIARES ⃝  PROXIMO A 
RESIDENCIA 

⃝  OUTROS:________________ 

24. QUANTAS VEZES FOI 
REPROVADO? 

 
_________________________ 

     

25. JÁ INTERROMPEU OS 
ESTUDOS ALGUMA VEZ? 

⃝  SIM ⃝  NÃO     

26. POR QUANTO TEMPO E 
PORQUE? _____________________________________________________________________________________________________ 
27. QUAL A SUA MAIOR 
MOTIVAÇÃO  IR A ESCOLA? 

⃝  MELHOR COLOCAÇÃO NO 
MERCADO DE  TRABALHO 

⃝  INGRESSO NO ENSINO 
SUPERIOR 

⃝  BUSCA DE 
CONHECIMENTO 
TECNICO E 
CIENTIFICO 

⃝  AMIGOS 

28. ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
DA ESCOLA 

⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

29. COMO QUALIFICA OS 
SERVIÇOS: 

                

ORIENTAÇÃO ESCOLAR ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 
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 DIREÇÃO ESCOLAR ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

 PROFESSORES DA ESCOLA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

SECRETARIA DA ESCOLA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

COORDENAÇÃO DE TURMA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

 BIBLIOTECA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

INFORMÁTICA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

INSPETOR ESCOLAR ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

PORTARIA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

LIMPEZA ⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

30. A QUE VOCÊ ATRIBUI AS 
CONDIÇÕES EM QUE A ESCOLA 
SE ENCONTRA? _________________________________________________________________________ 
31. O TEMPO MINISTRADO 
PARA EXECUÇÃO DAS AULAS 
NA SUA OPINIÃO É: 

⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

32. METODO UTILIZADO PELOS 
PROFESSORES PARA ENSINAR 

⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

33. O SEU RELACIONAMENTO 
COM OS  OUTROS ALUNOS  

⃝  EXCELENTE ⃝  BOA ⃝  REGULAR ⃝  RUIM 

34. QUAL A DISCIPLINA QUE 
DESPERTA MAIS O SEU 
INTERESSE 

________________________________________________________________________ 

PORQUE? ________________________________________________________________________ 
35. QUAL A DISCIPLINA QUE 
MENOS DESPERTA O SEU 
INTERESSE 

_______________________________________________________________________ 

PORQUE? __________________________________________________________________________ 
36. VOCÊ PARTICIPA DE ALGUM 
PROGRAMA DE AULA PARA 
REFORÇO NA ESCOLA ? 

⃝  SIM ⃝  NÃO     

37. VOCÊ ACREDITA QUE O 
CONHECIMENTO ADQUIRIDO 
NA ESCOLA VAI AJUDAR NA 
REALIZAÇÃO DE SEUS PROJETOS 
FURTUROS? 

⃝  SIM ⃝  NÃO  

JUSTIFIQUE: ________________________________________________________________________ 
         

38. DESCREVA ABAIXO O QUE ESTA ESCOLA  PRECISA PARA MELHOR CAPACITÁ - LO PARA O SEU DESEMPENHO FORA DELA : 
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação:___________________________________________________ 

Local da entrevista: __________________________________ Data: __/__/__ 

1. Qual sua idade?  

2. Sexo:  

3. Qual o bairro que você reside:  

4. Quem mora com você?  

5. Há quanto tempo você estuda nesta escola?  

6. Você trabalha? Se positivo, que atividade desenvolve? 

7. O que costuma fazer em suas horas de laser? 

8. Em que serie estuda? 

9. Há quanto tempo você estuda nesta escola? 

10. Qual das atividades desenvolvida na escola lhe chama mais atenção? 

11. Existe alguma coisa que lhe incomoda no sistema de ensino? 

12. Como você vê os professores e funcionários? 

13. Como você vê o relacionamento de seus amigos com a escola? 

14. Você já pensou o que fará após o termino do ensino médio? 

15. Você acredita que a escola poderá lhe ajudar a realizar seu projeto de vida? 

16. Você faz alguma atividade coordenada, como curso, academia, trabalho voluntario? 

17. Como seria a escola ideal? 

 


