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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo a realização de um estudo sobre a participação 
discente na escola pública visando captar a perspectiva de alunos do 3º ano do Ensino 
médio diante desta. Partindo de um conceito de participação calcado em uma concepção de 
cidadania, refletimos aqui a participação do adolescente na escola, pensada como a 
apropriação, pelos alunos, dos meios de reflexão que lhes possibilitam a elaboração de uma 
consciência crítica de seus respectivos mundos de vida. Neste contexto, levantamos 
algumas questões: Que mecanismos de participação são disponibilizados aos alunos? Que 
“sentido” essa assume para eles? Como eles gostariam de participar? No intuito de 
responder a essas questões, desenvolvemos uma pesquisa que teve como recursos 
metodológicos: observação, questionário sócio-demográfico, entrevistas semi-estruturadas e 
encontros grupais de oficinas e dinâmicas de grupo com estudantes de uma escola estadual 
de São João del Rei. Os dados coletados foram analisados tendo por base as concepções 
teóricas da Sociologia da Infância, Sociologia da Juventude e discussões advindas do 
campo da Educação, no esforço de permitir um diálogo entre tais campos do conhecimento. 
A análise dos dados revelou, dentre outros aspectos, que, vista sob a perspectiva dos 
adolescentes, a participação ainda nos parece algo a ser conquistado na escola. Apesar de 
não apresentarem um discurso homogêneo acerca da definição de participação, os 
entrevistados a concebem enquanto poder de expressão, informação, colaboração, 
perguntar e tirar dúvidas (participação em sala de aula), e a participação nos projetos 
desenvolvidos pela escola. Contudo, pesa o fato de que muitos alunos ainda remetem a 
participação na escola à participação em sala de aula, durante as aulas, o que, segundo nos 
relatam, lhes permite aprender mais e ter argumentação para conversar. Assim, mesmo 
vislumbrando outras formas de participar no mencionado contexto e reconhecer a 
importância das demais formas de participação, a participação em sala de aula é a que lhes 
parece mais legítima. Desta forma, nota-se que os alunos se situam na intersecção entre 
dois posicionamentos acerca da participação na escola: um que pressupõe uma ação mais 
restrita dos alunos ao espaço da sala de aula e outra que elege outros espaços da escola 
como espaços de participação do aluno. O trabalho de campo realizado nesta pesquisa nos 
aponta a pouca participação dos alunos na escola. Em contrapartida, há maior participação 
dos mesmos em grupos culturais diversos, o que converge com as discussões da literatura 
especializada, que têm apontado para a construção de um novo modelo de participação 
pelas jovens gerações, trazendo desafios às formas e canais tradicionais de mobilização 
juvenil. Este trabalho aponta os avanços, e também as ambiguidades, no que concerne à 
instauração da gestão democrática do ensino nas escolas, apontando a necessidade do 
estabelecimento de uma relação dialógica entre alunos e educadores no sentido de 
proporcionar a “abertura da escola à vida juvenil”. Reconhecemos que muito já se avançou 
neste sentido, porém, os dados nos indicam que ainda há um caminho a seguir. 

 
 
Palavras-chave: adolescência, participação discente, escola.  
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ABSTRACT 

The objective of this research effort was to make a study of student participation in public 
schools and to capture the perspective of third-year Middle School students on student 
participation. Based on the concept of participation grounded on an idea of citizenship, we 
reflected on the participation of adolescents in schools, thought as an appropriation, by the 
students, of the means of reflection that allow them to develop critical thinking regarding their 
respective life realities. In this context, we bring up a few questions: What mechanisms of 
participation are available to the students? What is the meaning of participation to them? 
How would they like to participate? To answer these questions we developed a study whose 
methodology involved: observation, social-demographic questionnaire, semi-structured 
interviews, and group workshops and group dynamics with students of a state school in the 
city of São João Del Rei. The collected data were analyzed based on the theoretical 
concepts of Childhood Sociology, Youth Sociology, and also on elements from the field of 
Education, in an effort to promote a dialogue among these areas of knowledge. The analysis 
of the data revealed, among other aspects, that from the perspective of the teenagers, 
participation still appears to be something to be conquered at school. Even though the 
participant teenagers did not present a homogeneous discourse regarding the definition of 
participation, they all relate it to the idea of power of expression, information, collaboration, 
freedom to ask questions and clarify points of doubt (classroom participation), and of 
participation in projects developed by the school. However, it is significant that many 
students still associate participation in school with participation in the classroom, during 
classes, which, according to their report, allows them to learn better and to develop 
argumentation skills to be used in conversation. Thus, even if acknowledging different forms 
of participation in the school context, and recognizing their importance, classroom 
participation is what the students perceived as the most legitimate one. It was noticed that 
the students place themselves in the intersection between two distinct positions regarding 
participation in school: one that assumes an action restricted to the classroom environment 
and one that recognizes other areas of the school as spaces for student participation. The 
field work done in this study points us to the lack of student participation in school. On the 
other hand, there is greater student participation in a variety of cultural groups, which 
confirms the arguments in the specialized literature, which have pointed to the construction 
of a new model of participation for the new generations, bringing new challenges to the 
traditional ways and channels of youth mobilization. This work points to advances, and also 
to ambiguities, when it comes to the establishment of a democratic management of teaching 
and learning practices at schools, revealing the necessity of the establishment of a dialogical 
relationship between students and educators as a means to promote the “opening of the 
school to the youth reality”.We acknowledge that there have been many advances in this 
direction. However, our data indicate that there is still a long journey ahead of us. 

 
 
Keywords: adolescence, student participation, school. 
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MEMORIAL 

Antes de introduzirmos as discussões concernentes ao objeto de estudo desta 

dissertação – a participação dos alunos na escola – consideramos válida a explanação de nosso 

percurso acadêmico até o presente momento, que culmina com o interesse pelo estudo das 

questões juvenis. 

Primeiramente, cabe destacar por que a opção por cursar o mestrado em 

educação, vindo de uma formação em área afim. O interesse pelas questões educacionais 

sempre esteve presente em minha experiência acadêmica, desde os primeiros semestres 

letivos da graduação em psicologia. Naquela época, tive a oportunidade de participar de 

atividades de extensão e estágios de pesquisa que contemplassem, de certa forma, tal 

questão e que me levaram à construção da questão a ser investigada por meio deste trabalho: 

qual a perspectiva dos alunos acerca dos mecanismos de participação que a escola 

oportuniza a eles? Ou seja, os alunos conseguem vislumbrar outras formas de participação, 

diferentes daquelas às quais eles já têm acesso na escola? 

Ainda como graduanda do curso de psicologia por esta mesma universidade, 

participei, como estagiária, de um projeto de pesquisa intitulado: “Da Pré-escola ao Ensino 

fundamental: a Transição", cujo foco era o posicionamento das crianças diante do projeto 

educativo edificado para elas por seus pais e professores. Partíamos do pressuposto da 

consideração das crianças como sujeitos sócio-históricos e, portanto, sujeitos ativos na 

configuração de suas trajetórias biográficas. Desta forma, concebíamos que, mesmo que de 

maneira não totalmente consciente, os processos de significação da experiência vivida dentro e 

fora da escola engendravam a possibilidade de aceitar total ou parcialmente e até mesmo 

recusar, impondo resistências a esse projeto, na medida em que percebem outras 

possibilidades para os seus devires, outras formas de se realizarem enquanto sujeitos. 

Dentre as atividades de estagiária na referida pesquisa, constava a observação de 

uma turma de segunda série (hoje 3º ano) do ensino fundamental, acompanhando sua rotina 

escolar – momentos de entrada, recreio, educação física, aulas dos mais diversos conteúdos e 

saída – durante uma semana (cinco dias – de segunda a sexta-feira) seguida, bem como a 

realização de entrevistas com as crianças, segundo uma metodologia que abarcava o uso do 

desenho, oralidade e escrita1. Durante a experiência de observação, chamava-me a atenção o 

modo como, muitas vezes, a professora se dirigia aos alunos de forma ríspida, não deixando a 

                                                
1
 A metodologia por nós construída é melhor esclarecida em um artigo publicado nos Anais do IV Fórum de 

Investigação Qualitativa/III Painel Brasileiro-Alemão de Pesquisa, ocorrido em Juiz de Fora (MG),em 2005: 
SANT‟ANA et al (2005). A Entrevista Qualitativa com Crianças no Ensino fundamental: a oralidade, o desenho e 
a escrita. In: IV Fórum de Investigação Qualitativa/III Painel Brasileiro-Alemão de Pesquisa, 2005. Juiz de Fora, 
MG. Saúde, ambiente, educação: atualidades e perspectivas. Juiz de Fora, MG: Universidade Federal de Juiz de 
Fora, 2005. 
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eles a oportunidade de se colocarem. É ainda muito forte em minha memória um episódio em 

que o exercício presente no livro didático pedia que os alunos desenhassem um dia 

ensolarado. O exercício fazia parte das atividades de interpretação do texto que havia sido lido 

em sala momentos antes. Diante dessa solicitação, uma aluna faz o seu desenho e chama a 

professora a sua carteira para lhe mostrar o que havia desenhado. Neste momento, é criticada 

pela mesma pelo fato de ter desenhado um dia ensolarado, mas com nuvens. A professora diz 

à aluna que seu desenho estava errado e que ela deveria refazê-lo. Respondendo à exigência 

da professora, a aluna desmancha o seu trabalho e recomeça. Contudo, pergunto-me: que 

grande mal haveria em um dia ensolarado com algumas nuvens? Ao agir dessa forma a 

professora acaba tolhendo e/ou cerceando as iniciativas de criatividade por parte dos alunos e, 

em última instância, produzindo neles um sentimento de insegurança com relação ao seu 

saber, bem como a sensação de incompetência perante o professor. 

Foi neste momento que comecei a questionar o estabelecimento das relações de 

poder dentro da escola. Quais as possibilidades de expressão e manifestação do aluno em tal 

contexto? Tido muitas vezes como o último em uma escala hierárquica de poder, como o aluno 

pode se manifestar na escola? E, caso lhe seja concedida esta prerrogativa, será que ele 

almeja alcançá-la? Contudo, estes questionamentos foram sendo deixados de lado pelas 

exigências da vida acadêmica, e o projeto de investigar mais a fundo como se dão as relações 

de poder dentro da escola bem como o lugar ocupado pelo aluno neste contexto foi ficando 

para momentos posteriores. 

Ainda como estagiária do mencionado projeto de pesquisa, pude perceber o 

grande nível de exigência da escola para com as crianças: eram crianças da 2ª série do 

ensino fundamental, e a restrita atividade lúdica de seu cotidiano escolar eram desenhos, 

atividades de colorir e alguns poucos filmes, muitas vezes utilizados como recursos para 

preencher o tempo "ocioso" na escola. Este fato ficou perceptível nas falas das criancas, 

quando estas se referem à pré-escola como o espaço da brincadeira e do lazer, fazendo 

referências a várias atividades lúdicas realizadas, em relação às quais demonstram 

sentimentos agradáveis. Já no que diz respeito ao ensino fundamental, apesar de relatarem 

gostar muito das professoras e colegas, as crianças se mostraram insatisfeitas com a 

cobrança das professoras, com a quantidade de tarefas e exercícios dados em sala e o 

tempo restrito dedicado às brincadeiras na rotina escolar. 

Contaminada pela questão do tempo restrito dedicado às atividades lúdicas nos 

primeiros anos do ensino fundamental, quando concluí a graduação, cursei uma pós-

graduação latu-sensu, com monografia voltada para a questão do lúdico2. Naquela ocasião 

                                                
2
 FERREIRA, A. M. dos S. 2008. O lúdico no cotidiano das crianças: concepções de pais e professores. 60 f. 

Monografia (Especialização em Alfabetização e Linguagem) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Juiz de Fora, Juiz de Fora.  
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meu trabalho estava orientado para a busca das significações de pais e professores sobre a 

inserção do lúdico no cotidiano das crianças, seja em casa, seja na escola ou nos demais 

espaços por elas frequentados. Como desdobramento deste trabalho, pude perceber que o 

lúdico é valorizado tanto por professores como por pais, como de extrema importância para o 

desenvolvimento das crianças em seus aspectos cognitivos, sociais e psicológicos. E aí, volta-

me a pergunta: conscientes da importância do lúdico no cotidiano das crianças, por que esta 

dimensão não é valorizada na transição da pré-escola para o ensino fundamental? Uma 

criança que conclui a pré-escola é tão diferente, em termos de desenvolvimento e em termos 

de seu estatuto social, daquela que se insere no ensino fundamental? A criança dos primeiros 

anos do ensino fundamental já não pode brincar como as da pré-escola? Por que um salto tão 

grande em apenas pouco tempo de transição? 

Sobre isso, relembro minha experiência de aluna e do baque sentido quando 

concluí a pré-escola e comecei a 1ª série do ensino fundamental. Mudei não só de nível de 

ensino, como também de escola. E na nova escola as brincadeiras já não eram mais tão 

frequentes como na pré-escola, o que era motivo de estranhamentos de nossa parte. Por que 

antes era permitido e agora não mais? Sendo assim, a escola acaba obrigando o aluno a um 

“amadurecimento” meio que forçado, levando-os a construir outras formas de relação na escola 

e com a escola. 

Ainda me remetendo a minha experiência de aluna, recordo-me de que na escola 

em que cursei os ensinos fundamental e médio, não eram muito veiculadas informações 

acerca de colegiado escolar e conselho de classe – nem se ouvia falar. E apenas nos dois 

últimos anos em que estudei lá houve a formação de um grêmio estudantil com chapa 

constituída por alguns de meus colegas de sala. Porém, as atividades do grêmio ficavam 

restritas ao âmbito recreativo, com a elaboração de gincanas e atividades afins, com vistas a 

proporcionar a integração dos alunos. Por outro lado, havia a grande presença de atividades 

culturais, em um projeto – em parceria com a Belgo Mineira3 –, intitulado Trilhas da Cultura, em 

que eram oferecidas aos alunos aulas de dança, coral, entre outras atividades de que não me 

recordo bem. As aulas ocorriam semanalmente – uma ou duas vezes por semana – na própria 

escola e visavam a uma apresentação, geralmente realizada no segundo semestre do ano 

letivo, por volta dos meses de agosto e setembro, a qual ocorria em um clube da cidade.  

Esse projeto contava com a participação de grande parte dos alunos – que podiam 

escolher a atividade que era mais condizente com seus interesses –, inclusive com a minha, 

que frequentava aulas de dança colombiana. Hoje, passados alguns anos, não sei informar se 

tal projeto continua a ser realizado, nem mesmo se sofreu algumas alterações em seu formato, 

mas ressalto esta como uma iniciativa de se proporcionar aos alunos e demais componentes 

                                                
3
 Hoje Grupo Arcelor-Mittal. 
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da comunidade escolar, formas diferenciadas de participação, não só restrita ao cumprimento 

de seus deveres ou à dimensão da sala de aula e dos conteúdos nela trabalhados, ou ainda, 

ao engajamento nos espaços institucionais de participação (colegiado escolar, conselho de 

classe, grêmio estudantil e líder de turma), mas sim uma ressignificação do espaço escolar 

como um espaço de manifestação da vida. 

Enquanto aluna dos ensinos fundamental e médio, e mesmo como graduanda do 

curso de psicologia, nunca me interessei por engendrar uma forma de participação vinculada 

aos espaços tradicionais de participação presentes nas instituições educacionais pelas quais 

passei. Entretanto, sempre me chamou a atenção os outros espaços de participação, como 

aqueles de expressão cultural. Recordo-me neste momento, que uma vez fizemos uma peça 

teatral em homenagem ao dia dos professores, em que eu imitava nossa professora de 

português. Apresentamos a peça durante o horário do recreio na escola e ela foi muito bem 

recebida pelos professores e pelos demais que assistiam à mesma. Em uma última referência 

ao incentivo da direção da escola à manifestação cultural dos alunos, cito que uma vez por 

mês (geralmente às sextas-feiras) ocorriam, na hora do recreio, apresentações musicais dos 

alunos, as quais eram motivo de grande movimentação na escola e ansiedade por parte dos 

alunos, visto que esse era um momento muito aguardado por todos.  

Portanto, são muitas as possibilidades de participação que o aluno tem a sua 

frente. Porém, resta saber se elas são oportunizadas aos alunos e, mais importante, se os 

alunos estão satisfeitos com os mecanismos de participação presentes na escola. E se não 

estão, se eles gostariam de ter uma participação diferente daquela que lhes é ofertada. É a isso 

que nos dedicaremos neste momento.  
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

Indícios da participação juvenil na escola são encontrados no trabalho de Ariès 

(2006), quando o autor reflete acerca dos progressos da disciplina. Embora de forma 

incipiente, o autor nos relata um episódio ocorrido no século XVIII, na França, no colégio de 

Sainte-Barbe, em que um grupo de alunos invadiu a reunião semanal dos mestres, em que 

eram decididos as advertências e castigos a serem imputados aos alunos, e defendeu seus 

colegas contra a arbitrariedade de algumas sanções aplicadas. No Brasil, o embate em 

torno da participação dos usuários na gestão escolar é forjado nos debates educacionais 

brasileiros já nas primeiras décadas do século XX4, tomando maior força a partir dos anos 

1960 e 1970 com a criação de Grêmios Estudantis, Associações de Pais e Mestres e 

Conselhos Escolares, abrindo um leque maior de possibilidades para uma participação mais 

efetiva na escola, além da dimensão do “fazer parte”. Neste contexto, assumem relevância 

os estudos realizados por Marialice Foracchi, sobre a participação política de jovens 

universitários nos movimentos estudantis. (SPOSITO et al, 2009). 

Embora a gestao democrática do ensino tenha sido institucionalizada somente 

com a promulgação da Constituição Federal (CF/1988)5 e posteriormente ratificada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96)6, os debates em torno 

desta questão já vinham ocorrendo em contexto nacional. Os primeiros movimentos de 

participação na gestão da escola pública de que se tem notícia em nosso país foram 

deflagrados por estudantes secundaristas na cidade do Rio de Janeiro, durante a gestão de 

Anísio Teixeira como Secretário de Educação, nos anos 1931-1933 (BASTOS et al, 1999 

citado por SILVA, 2002). 

A gestão democrática7, tal como ela é definida na legislação nacional, ainda é 

uma experiência recente em nossas escolas e, como destacado por Bordenave (1986, p. 

                                                
4
 Sposito (1990) ressalta-nos que a participação de pais, famílias e demais usuários da educação na escola, tem 

sido estimulada em nosso país, por reformas educacionais, já a partir dos anos 1920 e anos iniciais da década 
de 1930, reivindicando a abertura da escola para seus usuários. Entretanto, é sobretudo a partir do processo de 
“transição democrática” iniciado no final dos anos 1970 que a participação dos usuários da gestão escolar torna-
se importante no debate nacional sobre a democratização da educação (GARCIA, 2006). 
5
 Art. 206º, inciso VI, que estabelece que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática, 

na forma da Lei. 
6
 Art. 14º, que estabelece que os sistemas de ensino estabelecerão as normas de gestão democrática de acordo 

com as peculiaridades e de acordo com os princípios de participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto político pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes; Art. 15º, que estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar 
progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas públicas de 
educação básica que os integram. 
7
 Morastoni (2004), afirma que, etimologicamente, a palavra gestão significa uma nova forma de administrar que 

“pressupõe a participação de diferentes interlocutores e onde o diálogo e a troca de informações são primordiais” 
(p. 34). Potanto, a própria palavra gestão já implica uma postura mais democrática por parte dos gestores 
escolares. Sendo assim, a administração da educação, tida como conjunto de decisões a serem tomadas 
visando ao interesse da vida escolar, deve ser considerada no sentido de abolir os processos fragmentados, 
burocráticos e centralizados na figura do diretor.  
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79) “a participação pode resolver conflitos, mas também pode gerá-los”, uma vez que ao 

gerar opiniões diversificadas, faz com que o processo de resolução dos problemas 

encontrados se torne mais frutífero e proveitoso, embora complexo e demorado (JESUS, 

2006).  

Bordenave (1986) amplia a discussão acerca da participação ao defini-la como 

uma necessidade humana universal, sendo algo inerente ao homem. Buscando a origem 

etmológica do termo, o autor nos destaca que este vem da palavra parte. “Participação é 

fazer parte, tomar parte e ter parte” (p. 22), o que implica em níveis diferenciados de 

participação, sendo o mais intenso aquele representado pela ação de tomar parte, que 

indica uma participação mais ativa do indivíduo. Ainda segundo o autor, a participação tem 

funções integradoras – interação com os demais – e transformadoras da realidade – 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas –, sendo algo 

que pode ser aprendido e aperfeiçoado pela prática e pela reflexão. Entretanto, seu 

exercício pleno está fortemente condicionado ao conhecimento, por parte dos indivíduos, 

acerca dos canais de reivindicação e das formas de consulta a que têm acesso. Assim, no 

que toca à qualidade da participação, Bordenave (op. cit) nos diz que ela se eleva quando 

as pessoas aprendem a:  

conhecer sua realidade; a refletir; a superar contradições reais ou aparentes; a 
identificar premissas subjacentes; a antecipar consequências; a entender novos 
significados das palavras; a distinguir efeitos de causas, observações de 
interferências e fatos de julgamentos. [...] manejar conflitos; clarificar sentimentos e 
comportamentos; tolerar divergências; respeitar opiniões; adiar gratificações. [...] 
organizar e coordenar encontros, assembléias e mutirões; a formar comissões de 
trabalho; pesquisar problemas; elaborar relatórios; usar meios e técnicas de 
comunicação (p. 72-73, grifo do autor). 

O excerto acima nos revela a complexidade envolvida no exercício da 

participação. Mesmo sendo algo que é aprendido e aperfeiçoado, a participação não é 

passível de ser transmitida. Mas a escola e demais instituições (sindicatos, por exemplo) 

podem instrumentalizar os indivíduos para que estes possam galgar um modelo de 

participação que se aproxime da participação ativa, procurando ensiná-los a: detectar 

tentativas de manipulação; superar a improvisação, o espontaneísmo e a demagogia; 

distinguir a verdadeira participação da simples consulta ao povo. Diante disso, Bordenave 

(op. cit) afirma-nos a participação como uma vivência coletiva, aprendida somente na práxis 

grupal.  

Martins (2010) também reflete acerca da forte relação existente entre a 

participação e os processos de aprendizagem, advertindo-nos que o sujeito só passa a 

acreditar na participação mediante a sua experimentação e o êxito de algumas experiências 

que impliquem em seu exercício. Sendo a participação algo que só se aprende participando, 

a escola, enquanto espaço de formação seria um lugar propício para a vivência de 

experiências de participação. Contudo, segundo nos ressalva Dayrell et al (2010), o 



7 

 

cotidiano escolar tem sido marcado por práticas que pouco estimulam o engajamento dos 

alunos, enfocadas que estão em uma concepção livresca e conteudista de educação. Nesta 

perspectiva o cotidiano escolar é marcado pela escassez de atividades como debates, 

visitas a museus, exposições, seminários, festivais culturais (apresentações de música, 

dança e teatro), entre outras. Assim, como ressaltado por Martins (2010): 

a falta de estímulo no cotidiano escolar inviabiliza a experimentação do exercício 
participativo. Pensar as questões coletivas, a participação, demanda vivenciar 
experiências concretas, e a escola, em suas práticas cotidianas, tem-se mostrado 
incapaz de proporcionar tais vivências (p. 49).  

Demo (1986) traz novos elementos para a discussão ao definir a participação 

como conquista, como algo em constante processo, o que fica claro abaixo: 

dizemos que participação é conquista, para significar que é um processo, no 
sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo. [...] 
Não existe participação suficiente, nem acabada. [...] Não pode ser entendida 
como dádiva, porque não seria produto de conquista, nem realizaria o fenômeno 
fundamental da autopromoção; seria de todos os modos uma participação tutelada e 
vigente na medida das boas graças do doador, que delimita o espaço de 
participação. Não pode ser entendida como concessão, porque não é fenômeno 
residual ou secundário da política social, mas um dos seus eixos fundamentais; seria 
apenas um expediente para obnubilar o caráter de conquista, ou de esconder, no 
lado dos dominantes, a necessidade de ceder. Não pode ser entendida como algo 
pré-existente, porque o espaço de participação não cai do céu por descuido, nem é 
o passo primeiro (p. 18, grifo do autor). 

Ainda segundo Demo (op. cit) o primeiro passo para a conquista da participação 

é a conscientização da condição de dominação a que se está sujeito na sociedade. Sendo 

assim, participar implica em ter consciência crítica acerca de sua realidade social para, a 

partir daí, propor alternativas para sua superação. Nesta perspectiva, a participação envolve 

o questionamento do poder vigente e a proposição de uma nova forma de poder, e não na 

anulação deste. Neste processo, a educação tem um importante papel, de modo a oferecer 

condições ao desenvolvimento da cidadania, sendo esta sua maior virtude (DEMO, op. cit). 

No entanto, sabemos que nem toda forma de participação leva, necessariamente, ao 

desenvolvimento de uma consciência crítica acerca da realidade, nem mesmo ao 

questionamento do poder vigente e à proposição de uma nova forma de poder. Cabe 

destacar que algumas experiências de participação ficam apenas no plano formal, como 

ocorre frequentemente nas escolas. Assim, dá-se aos componentes da comunidade escolar 

a ilusão de uma participação mais ativa, mas na verdade o que se verifica é uma 

participação nos moldes da informação, da consulta facultativa ou da consulta obrigatória, 

mas que pouco influi na decisão final, visto que o poder de decisão aloca-se na direção, 

autoridade máxima na gestão da escola. 

Portanto, nem todo espaço de participação “concedido” converte-se em 

participação efetiva. De acordo com Bordenave (1986), a participação pode ocorrer de 

acordo com os seguintes níveis: a) participação de fato, que nos remete ao fazer parte; b) 

participação espontânea, aquela que leva à formação de grupos de afinidades, com o 
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propósito apenas de “satisfazer as necessidades psicológicas de pertencer, expressar-se, 

receber e dar afeto; obter reconhecimento e prestígio” (p. 27); c) participação imposta, em 

que o indíviduo é obrigado a fazer parte de grupos e realizar certas atividades consideradas 

indispensáveis (servir ao exército, por exemplo, para jovens do sexo masculino ao 

completarem 18 anos); d) participação voluntária, em que o grupo é criado pelos próprios 

participantes, os quais definem seu estatuto, e) participação dirigida ou manipulada, 

provocada por agentes externos, que manipulam o grupo a fim de atingir seus próprios 

objetivos previamente estabelecidos e; f) participação concedida, em que os participantes 

tornam-se parte do poder8 (participação nos lucros; planejamento participativo). 

Vimos acima diversas maneiras de participar, mas qual o grau de controle dos 

membros sobre as decisões tomadas na coletividade? Os membros participam da tomada 

de quaisquer decisões, ou são chamados a participar apenas em questões triviais? Neste 

sentido, em uma ordem que vai do maior ao menor grau de controle, Bordenave (1986) 

assim estabelece: a) informação, em que os dirigentes apenas informam os membros 

acerca das decisões já tomadas, podendo ou não estar abertos a sugestões; b) consulta 

facultativa, aqui, a equipe dirigente, caso ache necessário, pode consultar os membros para 

resolver alguma situação problema; c) consulta obrigatória, os membros devem ser 

consultados sempre que surgir algum impasse, mas a decisão final permanece nas mãos da 

equipe dirigente; d) elaboração/recomendação, os subordinados elaboram sugestões que 

podem ou não ser aceitas pela direção, porém, caso sejam rejeitadas, a direção deve 

justificar sua posição; e) co-gestão, direção e membros dividem a gestão do grupo mediante 

mecanismos de co-decisão e colegialidade; f) delegação, os membros têm autonomia de 

decisão em algumas questões antes delegadas apenas aos dirigentes, mas é a equipe 

dirigente quem define os limites do poder delegado; g) autogestão, o grupo funciona sem 

referência a uma autoridade externa (a diferença entre equipe dirigente e membros é 

inexistente). 

Diante do exposto, nota-se que os níveis em que há uma participação mais ativa 

dos membros no processo decisório são a co-gestão, a delegação e a autogestão – sendo 

este último aquele em que os membros têm mais poder de decisão, uma vez que não 

dependem da deliberação de uma autoridade externa para pôr em prática decisões tomadas 

no interior do grupo. Entretanto, não podemos deixar de considerar que na 

elaboração/recomendação já é dada aos membros certa autonomia, ao permitir-lhes 

elaborar propostas, embora ainda fiquem dependentes da aceitação da equipe dirigente. 

                                                
8
 Todavia, ressaltamos que, mesmo sendo definida por Bordenave (1986) como “participação concedida”, esse 

tipo de participação não perde o caráter de conquista mencionado por Demo (1986), uma vez que é fruto de 
reivindicações por parte dos membros do grupo, não sendo algo “caído do céu”. 
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Antenados aos níveis de participação elencados por Bordenave (1986), 

questionamo-nos acerca de como se dá a participação dos adolescentes na escola: Qual(is) 

forma(s) de participação lhes são oportunizadas? Em que medida lhes é garantido o direito 

de opinar nas questões que lhes dizem respeito no interior da escola? Nesta perspectiva, 

Innocente (2007) e Schulz (2007), alertam-nos sobre o fato de que a participação de todos 

os segmentos da comunidade escolar em sua gestão, com frequência, tem ocorrido apenas 

no plano formal. Sendo assim, segundo as autoras, as reuniões dos conselhos escolares 

geralmente costumam excluir alunos, funcionários e pais de alunos quando a decisão a ser 

tomada envolve questões de cunho pedagógico. Ainda, e não menos importante, Jesus 

(2006) destaca-nos que, apesar da comunidade escolar exercer certa influência nas 

decisões tomadas, o poder ainda permanece concentrado nas mãos da direção e dos 

professores.  

Sposito et al (2009), refletindo acerca da participação e mobilização estudantil no 

âmbito escolar, ressalta-nos que “a simples existência de mecanismos institucionalizados de 

gestão democrática não garante a ampliação efetiva da participação e de práticas 

democráticas de gestão” (p.180). Assim, fazendo um levantamento acerca dos trabalhos 

produzidos atualmente em torno de tal temática, nas pós-graduações em educação, ciências 

sociais e serviço social entre os anos de 1999 e 2006, a autora constata que a produção 

discente tem apontado a existência de resistência por parte dos professores, diretores e até 

mesmo dos próprios alunos na realização de gestão compartilhada. Este fato ocorre, 

frequentemente, pela falta de percepção sobre os papéis e funções que cada um deve 

assumir no compartilhamento de responsabilidades. Outro ponto enfocado pela autora é 

que, muitas vezes, os conselhos de escola e os grêmios existem apenas como uma 

formalidade, sem que estejam efetivamente em atividade. 

Assegurada por meio de legislações tanto em âmbito global – Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e Convenção sobre os Direitos da Criança9 – quanto 

nacional – Constituição Federal (CF/1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) –, que apesar de a 

                                                
9
 O século XX, eleito como o “século das crianças” (SACRISTÁN, 2005), foi marcado por muitas conquistas no 

que tange aos direitos daquelas. Por ordem cronológica, citamos a Declaração dos Direitos das Crianças da 
Sociedade das Nações, promulgada em 1924 com um número reduzido de artigos, sem caráter vinculativo. Em 
momento posterior, já em 1959, é propalada a primeira Declaração Universal dos Direitos da Criança da 
Organização das Nações Unidas, consagrando em dez princípios, também sem caráter vinculativo, os direitos e 
liberdades fundamentais da criança. É somente em 1989 que se tem a promulgação da Convenção sobre os 
Direitos das Crianças (CDC), aprovada pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), 
contendo 54 artigos, com caráter vinculativo para os Estados que a ratificaram (SOBRAL, 2007). Neste contexto, 
a CDC constitui-se em um avanço ao delegar direitos a esses indivíduos, contribuindo para a elaboração de um 
novo estatuto social para a infância: crianças como sujeitos detentores de direitos e competências políticas. 
Entretanto, a referida legislação traz consigo um amplo espectro, ao considerar como crianças, sujeitos com 
idade entre 0 (zero) e 18 (dezoito) anos. Essa faixa etária também é atendida pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), embora neste os legisladores façam uma distinção entre crianças (pessoas com até 12 anos 
incompletos) e adolescentes (pessoas com idade entre 12 e 18 anos). 
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assegurarem, não a garantem, a participação é ainda um processo em construção. 

Atentando-nos à conjuntura brasileira, referimo-nos ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual é promulgado em um contexto de lutas pela 

redemocratização do país. Neste novo cenário político e institucional, novas formas de 

participação popular na gestão das políticas públicas foram delineadas, abrindo espaço para 

profundas mudanças no direito infanto-juvenil, até então fundamentado numa cultura jurídica 

de discriminações10. 

Em consonância com o disposto na Convenção sobre os Direitos da Criança 

(CDC) e na Constituição Federal (CF/1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

dispõe sobre a proteção integral a esses sujeitos. Rompendo com a doutrina da situação 

irregular, que sustentava o Código de Menores de 1979, o ECA estabelece como norma 

fundamental no atendimento de crianças e adolescentes a doutrina da proteção integral, a 

qual tem como premissa o direito à proteção a todos os segmentos infanto-juvenis. Assim, 

passa-se da consideração das crianças e adolescentes como “menores infratores”, carentes 

e abandonados para defini-los como cidadãos possuidores de direitos, em condição peculiar 

de desenvolvimento. Contudo, o reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes 

não se deve resumir à aprovação de leis que os contemplem, e sim, implicar a criação de 

condições para que estes sujeitos possam usufruir realmente dos seus direitos. Implica, 

ainda, em reconhecer neles a capacidade de exercê-los e efetuarem queixas contra ações 

ou omissões que ponham em questão esse exercício. 

Nesse quadro de atribuição e reconhecimento de direitos às crianças e 

adolescentes, compete à escola assumir uma posição de promoção de uma mudança de 

mentalidades de forma a concebê-los como sujeitos de direitos. Nesta perspectiva, o 

reconhecimento de tal condição traz consigo a exigência de se repensar o papel dos alunos 

no sistema escolar e as suas possibilidades de participação na escola, de forma a 

abandonar os valores que dão respaldo à concepção daqueles como meros receptáculos 

das decisões tomadas. Mas, para que isso aconteça, é preciso que todos – professores, 

equipe diretiva e pais de alunos – valorizem a participação do aluno na escola e que 

integrem aos seus objetivos educacionais aqueles concernentes a ensinar e viver os valores 

da democracia.  

A escola torna-se, então, uma instituição social que não só é reflexo da 

sociedade como também pode agir de forma a possibilitar aos membros desta uma 

consciência crítica, a permitir-lhes ser agentes de mudança e transformação social. 

Enquanto reflexo da sociedade, a escola reproduz as relações sociais que se dão fora de 

seus contornos, de modo a reforçar alguns ideais ditos dominantes. Por outro lado, na 

                                                
10

 Uma discussão mais acurada acerca do processo que levou à promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente pode ser encontrada em Campos (2009) e Rocha (2007). 
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mesma medida em que reproduz tais relações, ela também as problematiza e provoca 

mudanças. Uma vez que se busca a formação de cidadãos críticos, participativos, criativos e 

conscientes de seu potencial transformador – como vem sendo discutido nos campos 

acadêmico e legislativo –, não cabe mais a consideração dos alunos como receptáculos e 

depositários de conhecimentos e decisões, e sim, como vem sendo debatido na literatura 

especializada, estes devem ter uma atuação mais ativa no cotidiano escolar, o que exige da 

direção a realização de uma gestão mais democrática, que dê vez e oportunidades de 

escuta a todos os setores da comunidade escolar, sobretudo aos alunos. E isto implica em 

que os educadores lancem sobre seus alunos um olhar que não os reduza a esta condição 

peculiar – aluno –, mas que se atente ao jovem que existe para além de seus alunos, de 

forma a abarcar a diversidade – étnica, de gênero, de orientação sexual, de expressão 

cultural – com que eles se expressam no contexto escolar e nos demais espaços 

frequentados.  

Pretendemos aqui a discussão da participação dos adolescentes na escola. 

Assim, perguntamo-nos: Que tipo de participação existe? Os alunos querem participar? 

Ainda, eles vislumbram outras formas de participar além daquelas oportunizadas a eles pela 

escola? A definição de participação aqui adotada tem por embasamento uma perspectiva de 

cidadania. Desta forma, referenciados em Sarmento et al (2007) afirmamos que a 

participação dos alunos revela-se em sua apropriação dos meios de reflexão e intervenção 

que lhes permitam o reconhecimento de si como agentes de mudança, mediante a 

elaboração de uma consciência crítica de seus respectivos mundos de vida. 

Isto posto, neste trabalho centraremos nossa atenção sobre a participação 

discente na escola, de sujeitos cuja faixa etária abrange as idades de 17 a 19 anos, alunos 

do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual do município de São João del Rei, aqui 

identificada pelo nome Escola. A escolha do último ano do ensino médio se justifica por se 

tratar de alunos que estão atravessando um momento de conclusão de um ciclo muito 

significativo em suas vidas – para além da escolarização obrigatória – e justamente por se 

encontrarem nesse momento, tendem a apresentar uma visão mais ampla dos processos 

que são deflagrados em contexto escolar, podendo construir uma posição mais crítica frente 

aos mesmos, bem como refletir de modo mais acabado as suas possibilidades de ação e 

expressão vividas no mencionado contexto. 

Sendo assim, são duas as questões que mobilizam este trabalho: 

 

1. Como se dá a participação dos adolescentes nos processos políticos, 

sociais e culturais desencadeados em contexto escolar? 

2. Os adolescentes vislumbram outras formas de participação na escola 

além daquelas a eles oportunizada pela instituição escolar? 
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Tendo em conta a história da escolarização e da “criação” da categoria aluno11, 

podemos notar que até bem pouco tempo era vedado a este a possibilidade de se expressar 

em contexto escolar. Como uma construção histórica, a escola assumiu um papel de 

destaque na socialização das jovens gerações (SACRISTÁN, 2005), envolvendo o exercício 

de poder dos mais velhos sobre os mais novos. Sendo assim, a escola seria o lócus, por 

excelência, da assimilação da ordem e da disciplina pelos sujeitos. Neste contexto de 

assimilação da ordem e da disciplina, o aluno “estava inserido como alguém propenso a 

absorver, tábula rasa a ser preenchida” (MARTINS, 2010, p. 81), sendo definido em função 

do que ainda não é (não adulto) e, portanto, tido como incapaz de opinar nas questões que 

afetem diretamente sua vida. 

Contudo, não foi sempre assim. Ao refletir acerca dos progressos da disciplina, 

Ariès (2006) destaca-nos que, antes do século XV, o estudante não estava submetido a uma 

hierarquia escolar, “mas tampouco estava entregue a si mesmo” (p. 116). Mesmo para 

aqueles que frequentavam a escola, que ainda não era tida como forma de socialização 

dominante, não era a instituição escolar que regulava sua vida quotidiana, e sim as relações 

de camaradagem que ele estabelecia, as quais tinham um valor moral reconhecido pelo 

senso comum. Portanto, o estudante  

ou bem residia perto de uma escola com sua própria família, ou, como era mais 
frequente, morava com uma outra família, à qual havia sido confiado com um 
contrato de aprendizagem que previa a frequência a uma escola, sempre latina. O 
menino entrava então para uma dessas associações, corporações ou confrarias... 
que, através de exercícios devotos ou festivos, do culto religioso, de bebedeiras ou 
banquetes, mantinham vivo o sentimento de sua comunidade de vida (ARIÈS, op. 
cit, p. 116) 

É somente a partir do final da Idade Média que esse modelo de camaradagem 

começa a ser questionado e tido como desordem e anarquia. É neste contexto de 

questionamento do modelo até então vigente que a juventude escolar começa a ser 

organizada com base em novos princípios de comando e hierarquia autoritária. Assim, 

destaca-nos o autor que seria o controle autoritário e hierarquizado dos colégios que 

permitiria, a partir do século XV, o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema 

disciplinar cada vez mais rigoroso, pautado nos castigos corporais imputados aos alunos 

que se desviassem das normas e regras estabelecidas. Tal fato acaba por produzir, 

segundo Sacristán (op. cit.), uma hierarquização dos menores, a qual se dá pelo corpo, pelo 

tempo (rituais como aniversário, que lembram o transcorrer do tempo e o fato de pertencer a 

sucessivos estágios, os quais atribuem ao indivíduo determinadas características, 

referências psicológicas, sociais e culturais que dão significado a eles) e pelas qualidades 

                                                
11

 Dayrell (2007) ressalta-nos que a condição de aluno é uma construção histórica, elaborada de acordo com um 
determinado modelo de escola, em torno do qual se formou uma ordem social, na qual se exercem determinados 
papéis, constituindo um modo de vida específico – o “ser aluno”. 
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psicológicas (afetividade, sociabilidade, o caráter, os interesses, a capacidade de 

julgamento moral, a criatividade, a fantasia, os estilos de aprender etc). 

Desta forma, conforme Corti e Souza (2004), a categoria aluno se refere a:  

Um papel com um conjunto de deveres – e condutas – que devem ser cumpridos 
pelos indivíduos no âmbito da escola, da relação com os professores e com outros 
estudantes. O principal dever do aluno é aprender, conseguindo alcançar bom 
desempenho acadêmico nos conteúdos. (p.118)  

Este modelo de rigorosa disciplina também é questionado na França, resultando 

em sua supressão por volta de 1763. Sendo assim, “o caráter servil e aviltador do castigo 

corporal não era mais reconhecido como adaptado à fraqueza da infância” (ARIÈS, 2006, p. 

118). Deste modo, nota-se a emergência de um novo sentimento de infância a orientar as 

práticas educativas, as quais passam a voltar-se para despertar na criança a 

responsabilidade do adulto. Reconhece-se a necessidade de preparar a criança para a vida 

adulta, porém, entende-se que esta preparação deve ser feita paulatinamente, pois exigia 

cuidados, sendo esta a nova concepção de educação que reinaria no século XIX. 

Embora as escolas tenham como missão a educação das novas gerações, estas 

instituições não têm como referência prioritária as crianças e jovens (SACRISTÁN, 2005), 

uma vez que a ordem escolar propõe e impõe alguns conteúdos e valores que nem sempre 

são coerentes com as demandas das jovens gerações. Estamos agora diante de um aluno 

detentor de direitos, que, em sua relação com o mundo adulto, não só se apropria, como 

ressignifica os valores a ele transmitidos. Não sendo pensada e idealizada para o aluno12 

que hoje encontramos em nossa sociedade, o que se nota é um conflito entre as escolas e 

as necessidades das jovens gerações. 

Possuindo um histórico de marginalização das decisões que os afetam, os 

alunos conseguem vislumbrar outra forma de participar em contexto escolar? Busca-se aqui 

garantir momentos de escuta a esses sujeitos e, assim, almejamos ouvir o que eles têm a 

nos dizer acerca das formas de participação a eles possibilitadas em contexto escolar. 

Acreditamos que esta seja a contribuição deste trabalho: pensar os processos deflagrados 

em contexto escolar sobre o ponto de vista daqueles que se constituem no público-alvo da 

escola – os alunos. 

Sendo assim, figuram entre os objetivos deste trabalho: 

 

 Identificar quais são os mecanismos de participação disponibilizados 

pela escola aos adolescentes;  

                                                
12

 Ao refletir acerca da relação dos jovens com a escola, Dayrell (2007) chama-nos a atenção para o fato de que 
ainda domina na escola uma determinada concepção de aluno gestada na sociedade moderna, o que é 
corroborado por Sacristán (2005), quando este assinala que o modelo de aluno pretendido pela instituição 
escolar, em seu surgimento referia-se a um aluno domesticado, controlado e disciplinado, que nem sempre é 
condizente com as atuais finalidades educacionais (propagação de conhecimento, educação de cidadãos cultos 
e autônomos, incentivo ao gosto pela aprendizagem, etc) 
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 Identificar em que medida as atividades de participação do aluno 

desenvolvidas pela escola atendem às necessidades e interesses 

dos alunos; 

 Identificar se os alunos conseguem vislumbrar outras formas de 

participação além daquelas oportunizadas a eles pela escola; 

 Compreender quais os elementos valorizados pelos adolescentes ao 

compor um conceito próprio de participação. 

 

Visando à contemplação de tais objetivos, lançamos mão de uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados, no intuito de ter uma ampla compreensão acerca dos 

processos que se dão em ambiente escolar, bem como nos apropriarmos da experiência 

dos adolescentes enquanto alunos de escola pública. Desta forma, constam entre os 

procedimentos metodológicos utilizados por nós: observação dos alunos em contexto 

escolar, entrevistas semi-estruturadas individuais (EI)13, questionário sócio-demográfico e 

encontros grupais de oficinas e dinâmicas de grupo (EG)14. Os procedimentos de coleta de 

dados, bem como nosso referencial teórico-metodológico – Interacionismo Simbólico de 

George Herbert Mead e Berger & Luckmann –, serão alvo de uma discussão mais minuciosa 

no Capítulo 3 deste texto. 

Após esta primeira imersão nas questões que perpassam este trabalho, 

remetemo-nos agora à organização do texto, tendo em vista permitir ao leitor uma visão 

generalizada das discussões nele percorridas. Deste modo, no Capítulo 1, apresentamos 

uma caracterização do universo de sujeitos e da escola pesquisada, visando possibilitar ao 

leitor o conhecimento do contexto da pesquisa, bem como de seus participantes. No 

Capítulo 2, fazemos uma discussão acerca do paradigma do adolescente como sujeito de 

direitos, sendo a participação em seus ambientes de convívio – entre eles a escola – um 

deles. O capítulo também oferece subsídios para a reflexão das especificidades da 

participação juvenil, tendo por foco as suas diferentes formas de manifestação. E, fechando 

o capítulo, abordamos a participação do aluno na escola, refletindo acerca dos elementos 

que a tornam possível, bem como daqueles que se constituem em obstáculo para a sua 

ocorrência. Neste sentido, discutiremos em que medida a realização de uma gestão nos 

moldes democráticos tem sido favorecedora da participação do aluno na escola.  

No Capítulo 3, como mencionado anteriormente, procedemos à explicitação da 

metodologia. Sendo assim, abordamos o referencial teórico-metodológico que nos serviu de 

aporte para a análise dos dados coletados por meio dos procedimentos de coleta de dados, 

                                                
13

 Para facilitar a notação das interações trazidas das entrevistas será utilizada a abreviatura EI, remetendo à 
expressão “encontro individual”.  
14

 Para facilitar a notação das interações trazidas dos encontros grupais de oficinas e dinâmicas de grupo será 
utilizada a abreviatura EG, remetendo à expressão “encontro grupal” 
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bem como a explicitação destes, no que podem trazer de potencialidades e limites no 

tratamento de nosso objeto de estudo – a participação discente na escola –, esclarecendo 

ao leitor os modelos adotados. Já o Capítulo 4 versa sobre os resultados obtidos por meio 

da pesquisa de campo realizada entre os meses de agosto a dezembro de 2010. E, 

finalizando o texto, as considerações finais, seguidas das referências e dos apêndices. 
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1. CONTEXTO E PARTICIPANTES 

Neste capítulo, será feita a apresentação dos sujeitos e do contexto da investigação 

(escola). Acreditamos ser isto de suma importância no sentido de fornecer ao leitor os 

subsídios para melhor compreender o universo da pesquisa. Sendo assim, em um primeiro 

momento, faremos a caracterização da Escola15 e, posteriormente, dedicar-nos-emos à 

caracterização dos adolescentes, sujeitos dessa pesquisa, no que diz respeito às 

características gerais (idade, religião, sexo, raça/cor, relacionamento afetivo, escolaridade 

dos pais, entre outros), tomando-se por referência dados coletados por meio de um 

Questionário Sócio-demográfico (APÊNDICE A), aplicado nos dias 07 e 09/12/2010. Os 

dados referentes à participação serão objeto de uma análise mais detalhada no Capítulo 4.  

1.1 Contexto 

A escola em que se realizou esta pesquisa de mestrado pertence à rede 

estadual de ensino, sendo valorizada pela população local como uma das melhores escolas 

de oferta de Ensino fundamental e Médio da cidade. Localiza-se em uma das saídas do 

município, tendo uma localização privilegiada: próximo às delegacias de Polícia Civil e 

Militar de Minas Gerais. Ainda, está situada em uma área residencial, próxima a padarias, 

lanchonetes, comércio em geral, nas proximidades de uma faculdade particular e de um dos 

campi da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). 

A Escola foi criada em 1966, por meio do Decreto nº 9.337, com funcionamento 

de nove turmas nos três turnos. Entretanto, sua história começa um pouco antes disso. O 

terreno que hoje abriga a Escola era de propriedade de um imigrante italiano. Com seu 

falecimento, e sem deixar herdeiros nem mesmo testamento, a Arquidiocese de Mariana16, 

representada por seu Arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, e o Dr. Tancredo de 

Almeida Neves solicitaram a posse do terreno ao Governo Federal, o que foi autorizado por 

meio da Lei nº 1565 de 08 de março de 1952. Na parte que coube ao Dr. Tancredo, foi 

organizada a Fundação Sanjoanense de Educação e Cultura, a partir da qual se construiu o 

Ginásio Industrial. Já na parte que coube à Arquidiocese, foi montada uma pequena escola 

                                                
15

 Em virtude de preservar a identidade da escola, esta será identificada pelo termo Escola. Quanto aos sujeitos 
(alunos, professores, funcionários, supervisão e direção), estes serão identificados por nomes fictícios, e as 
turmas, por nomes de cores.  
16

 São João del Rei, àquela época, estava entre os municípios que compunham a Arquidiocese de Mariana, 
porém, em 1961 é criada a Arquidiocese de São João del Rei, que passa a ser proprietária de todos os bens 
antes pertencentes à Arquidiocese de Mariana.  
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de artes domésticas – Santa Maria Goretti –, onde também eram desenvolvidas atividades 

catequéticas e obras sociais.  

No ginásio criado, começa a funcionar, em 1958, um curso de admissão, hoje 

extinto, e a 1ª série primária (hoje 2º ano do ensino fundamental). Anos mais tarde, em 14 

de janeiro de 1966 é sancionado o decreto que autoriza a criação da Escola, que passa a 

funcionar em 15 de fevereiro do mesmo ano. Nos anos seguintes, o número de turmas foi-se 

expandindo, o que trouxe a exigência da reforma do prédio escolar, que, então, não 

comportava as 14 (quatorze) turmas atendidas. Em 1984, durante o governo do Dr. 

Tancredo de Almeida Neves como Governador de Minas Gerais, houve a extensão de 

séries, havendo, em decorrência, a aglutinação do Ginásio Industrial. Logo em seguida, é 

autorizado o ensino de segundo grau (atual Ensino médio), pelo Decreto nº 23.436, 

aprovado em 06 de fevereiro de 1984, momento em que a escola já constava entre as 

instituições pertencentes à rede pública estadual de ensino17.  

Em 1998, foi instituído o ensino médio noturno e em fevereiro de 2002, 

inaugurou-se o atual prédio, atendendo no total a 1800 alunos, desde as séries iniciais do 

ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Atualmente é a maior escola do 

município em área territorial – mais de 40.000 m2 – contando com um extenso espaço verde. 

A clientela atendida é bastante heterogênea, sendo constituída por alunos advindos de 

diversas regiões da cidade: muitos são do bairro onde se localiza a escola, mas grande 

parte vem de bairros vizinhos considerados de “periferia” e de outros bairros da cidade , bem 

como da zona rural. 

Durante o período de realização da pesquisa, a Escola estava passando por 

uma reforma para melhoria do prédio: uma nova cozinha, agora industrial; reformas na 

quadra de esporte, telhado e banheiros do segundo andar. Segundo relatos de um 

adolescente participante do Colegiado Escolar, esta reforma foi aprovada em reunião do 

Colegiado, após muitas reivindicações dos alunos, sobretudo no que diz respeito à reforma 

da quadra e dos banheiros que, conforme nos relatam os adolescentes, estavam 

constantemente com mau cheiro e entupidos (Diário de Campo, dezembro de 2010). Esta 

obra, que trará melhorias para os alunos e para a Escola no geral, provocou certos 

transtornos no dia a dia dos alunos e professores: o barulho muitas vezes atrapalhava o 

transcorrer das aulas e trazia incômodos aos alunos nos momentos de avaliação individual. 

Outra alteração trazida pela modificação do espaço físico da Escola ao cotidiano da 

instituição refere-se às aulas de educação física: antes realizadas na quadra, elas passaram 

a ocorrer em espaço cedido pelo Batalhão de Polícia Militar localizado próximo à Escola. 

                                                
17

 A metade do terreno, que pertencia à Arquidiocese foi doada ao Governo do Estado, o que foi oficializado pela 
Escritura Pública de Doação em 05 de novembro de 1985. 
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A Escola conta com um amplo espaço físico distribuído entre salas de aula, 

laboratórios de informática e ciências, quadras para prática de esportes (futebol, handebol, 

vôlei, basquete), quiosque, refeitório, biblioteca, sala de multimídia, salas de professores, 

diretoria, supervisão, secretaria, cozinha, acessibilidade para deficientes físicos (rampas e 

banheiros adaptados), sala do PEAS Juventude (Programa Educacional de Atenção ao 

Jovem)18, entre outros. Entre os recursos didáticos disponibilizados aos professores para a 

condução de suas aulas, a Escola conta com televisores, DVDs e Datashow, o que oferece 

ao corpo docente a possibilidade de ministrar aulas que se aproximem mais das demandas 

dos alunos. 

Entretanto, o fato de a Escola disponibilizar todo esse aparato aos professores 

não necessariamente significa que a grande maioria vai utilizá-lo. Como ficará mais claro 

adiante, quando questionados sobre o que proporiam à escola se fossem convidados a 

reformular o currículo e a forma de ensinar de sua escola, 11,3% dos adolescentes sugerem 

“aulas mais dinâmicas”. Embora este pareça um percentual baixo, ele assume relevância 

diante daqueles que não teriam nada a propor (28,4%) e daqueles que não sabem o que 

proporiam (23,9%). Excetuando-se esses dois percentuais, a demanda por aulas mais 

dinâmicas conta com o maior percentual de respostas por parte dos adolescentes.  

No horário de entrada, quase não se vê aglomeração de adolescentes na porta 

da escola. Em sua grande maioria, os alunos chegam e já se dirigem as suas salas, onde 

deixam seu material e, por vezes, vão a outras turmas ou se dirigem ao pátio da escola ou 

mesmo ficam por ali no corredor, próximo à sala, conversando com os amigos até a 

chegada do professor ou de alguém (geralmente um dos vice-diretores) que lhes imponha a 

entrada em sala de aula tão logo bata o sinal indicando seu início. A partir do momento em 

que o adolescente cruza os muros da escola, lhe é exigido que assuma o papel de aluno e 

deixe do lado de fora da escola o seu “ser jovem”, ocorrendo aí o que Dayrell (1996) chama 

de “rito de passagem”. Todavia, ao nos detivermos à ação de resistir a entrar na sala de 

aula no momento estipulado, por exemplo, vemos que os adolescentes tornam-se alunos 

“não tanto através do papel prescrito por aqueles que detêm a autoridade, mas através da 

maneira como os próprios alunos concebem esse papel” (SIROTA, 1994, p. 27). 
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. Programa criado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) com o objetivo de 
promover o desenvolvimento pessoal e social do adolescente através de ações de caráter educativo e 
participativo. O Programa está estruturado a partir de uma visão afirmativa da juventude como “fonte de 
soluções, de iniciativas, de compromisso e soluções para a sua comunidade” (SEE-MG). A princípio estava 
voltado para a temática da sexualidade, entretanto, hoje o seu foco é o protagonismo juvenil, sendo dividido em 
três importantes áreas temáticas: sexualidade e afetividade; adolescência e cidadania; mundo do trabalho e 
perspectiva de vida. Cabe ressaltar, ainda, que o Programa está presente em 309 municípios mineiros, com 
atendimento a 400 mil estudantes do ensino médio e 150 mil do ensino fundamental. Em 2008, a Secretaria de 
Estado de Educação (MG) investiu R$ 2,52 milhões nas 642 escolas estaduais participantes, as quais são 
selecionadas por processo competitivo, em que cada candidata apresenta seu projeto de trabalho. (SEE-MG). 
Na escola pesquisada, o programa desenvolve atividades como o Jornal da Escola, ações voluntariadas, entre 
outras atividades, como cursos e oficinas oferecidos aos alunos, segundo relato de um dos adolescentes 
entrevistados.  
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Quanto à estrutura física da Escola, o prédio, apesar de passando por uma 

reforma (ainda nos primeiros meses de 2011), pode ser considerado muito bom. A maioria 

das salas são amplas e arejadas e há muitos “espaços de convivência” para os alunos – 

dois pátios, e uma área aos fundos, onde se tem um quiosque, as quadras e mesas de ping-

pong, além de outros espaços ressignificados por eles. Todavia, com a realização da 

reforma, o espaço que contém as quadras e o quiosque não está sendo muito frequentado 

pelos alunos, que encontram em outros espaços escolares a oportunidade de se 

encontrarem durante o intervalo, horários de entrada e saída, e outros. 

A Escola conta com duas quadras de esportes (futebol/handebol e 

vôlei/basquete), sendo uma coberta (vôlei/basquete). O motivo da reforma das mesmas, 

segundo relato dos alunos, é devido ao excessivo número de rachaduras em ambas. Cabe 

ainda ressaltar que elas não possuem arquibancadas, há apenas um banco de concreto, de 

aproximadamente um metro de comprimento entre as duas quadras, onde os alunos podem 

se sentar para assistir e/ou esperar a sua vez de jogar. Em 2009, durante o Estudo 

Exploratório, este espaço era muito frequentado pelos alunos antes do início das aulas, 

quando conseguiam burlar a vigilância dos funcionários e direção da escola, e também 

durante o intervalo, sobretudo devido à realização de uma “Copa Recreio”19 entre as turmas. 

Os alunos se dirigiam a este espaço para jogar ou apenas para torcer por seus colegas e/ou 

ainda, somente para encontrar os amigos, conversar, rir e, por que não, flertar com quem 

lhes interessasse. Havia uma regra na Escola de que este espaço só poderia ser 

frequentado pelos alunos, sobretudo os mais novos, sob a supervisão de um adulto, devido 

aos perigos a que podem estar expostos: as traves da quadra de futebol não são fixadas no 

chão, por exemplo. Geralmente o acesso a este espaço era impedido por estar trancado à 

chave. Contudo, em dias em que as aulas de educação física aconteceriam no primeiro 

horário, o portão era deixado aberto. Diante da oportunidade, os alunos mais novos não 

pensavam duas vezes: corriam para lá e por lá ficavam até que o sinal batesse para o início 

das aulas, sendo repreendidos pela direção da escola. 

A cantina oferece uma merenda por vezes elogiada pela maioria dos alunos – só 

elogiam quando é alguma coisa diferente, como estrogonofe, por exemplo. A comida é 

preparada ali mesmo na escola e, às sextas-feiras, quando geralmente é servido cachorro-

quente, este é trazido em sala para os alunos e servido ainda nos minutos finais do terceiro 

horário. Porém, se quiserem suco, devem buscá-lo na cantina, assim que bate o sinal para o 

intervalo. Sendo assim, os alunos acabam merendando “pão seco”. O atraso no preparo da 

merenda às vezes ocorria ocasionado por demora na entrega dos ingredientes da mesma, 
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No ano de 2010 a realização da “Copa Recreio” foi suspensa em virtude da reforma no prédio escolar. Em 
entrevista, alguns alunos elogiam a iniciativa da direção e relatam sentir falta da “Copa Recreio”, colocada pelos 
entrevistados na Etapa Exploratória (agosto a dezembro de 2009) como algo positivo que, além de promover a 
integração entre os alunos, confere um objetivo ao recreio. 
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sendo esta servida no quarto horário. No ambiente que contém a cantina há, ainda, quatro 

mesas grandes e duas menores, onde os alunos podem fazer suas refeições. Todavia, 

muitos optam por comer em pé, pois assim podem circular pela escola e conversar com os 

amigos enquanto merendam. A cantina também nos aparece como um espaço perpassado 

pela sociabilidade quando, nos Encontros de Oficinas, alguns adolescentes relatam que lá 

“é o lugar onde a gente tem mais liberdade para conversar” (Sueli, 19 anos, EG, 3º “Azul”, 2ª 

Sessão). O relato de Sueli é confirmado por Rodrigo (19 anos) e Débora (18 anos), também 

presentes naquele Encontro Grupal. Sendo assim, como bem nos ressalta Dayrell (2007),  

a sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano, seja no intervalo entre as 
„obrigações‟, o ir-e-vir da escola ou do trabalho, seja nos tempos livres e de lazer, na 
deambulação pelo bairro ou pela cidade. Mas, também, pode ocorrer no interior das 
instituições, seja no trabalho ou na escola, na invenção de espaços e tempos 
intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da condição juvenil nos 
determinismos estruturais (p. 1111).  

Desta forma, a cantina não é somente o local onde os alunos fazem suas 

refeições – merendam –, é também o local onde eles têm mais liberdade para conversarem 

entre si. Mas outros espaços são também ressignificados, como os corredores. À primeira 

vista lugares de passagem, são também locais de encontro: de amigos e, por que não dizer, 

de namorados. Há muitos casais de namorados entre os alunos da escola e o corredor é 

frequentemente utilizado por eles como local de namoro, longe dos olhos da direção e 

supervisão escolares. Outro tempo/espaço convertido em tempo/espaço de sociabilidade 

são as aulas de educação física: os professores deixam a cargo dos alunos a escolha de 

participar ou não das atividades “propostas”20. Diante desse fato, muitos alunos optam por 

apenas observar seus colegas, enquanto colocam os “papos” em dia.  

Para aqueles que não querem a merenda oferecida pela escola, há ainda a 

venda de pastéis assados e mini-pizzas, além de salgadinhos, balas e chocolate. É fato a 

ser mencionado que muitos, mesmo tendo merendado, depois compram mais alguma coisa 

na cantina. Próximo ao refeitório há um bebedouro utilizado pelos alunos. Além desse 

bebedouro, há outro no segundo andar do prédio. 

A Escola oferece almoço aos alunos, professores, funcionários, estagiários, 

entre outros, que desejarem e/ou precisarem almoçar na escola. Esta refeição é 

prioritariamente oferecida aos alunos menores, participantes do projeto “Tempo Integral”, 

                                                
20

 O uso das aspas aqui se justifica, pois na maioria das vezes o professor nem chega a sugerir alguma atividade 
a ser feita. Os alunos mesmo já possuem autonomia suficiente para escolher o que querem fazer. Este modelo 
de aula estava em vigor até 2009. Em 2010, com a reforma da quadra de esportes e a entrada de estagiários de 
educação física, as coisas mudaram um pouco, o que gerou certa resistência nos alunos. Os estagiários 
começaram a propor atividades para as aulas e a insistir com os alunos para que eles participassem das 
mesmas. Além disso, em alguns momentos, eram ministradas aulas teóricas sobre os fundamentos de 
determinados esportes ou mesmo palestras diversas sobre cuidados com o corpo, anorexia, bulimia, entre 
outros. As reclamações dos alunos incidem, na maioria das vezes, sobre a insistência dos estagiários em que 
eles participassem das atividades propostas – eles queriam fazer o que eles quisessem, se quisessem –, bem 
como sobre as aulas teóricas. Já as palestras, em sua maioria, foram bem aceitas, pois tratavam de temas de 
interesse de grande parte dos alunos. 
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que vão à escola pela manhã para ter aulas de reforço escolar, artesanato, entre outras e 

ficam para o período da tarde, quando têm aulas com sua turma. Em alguns dias de 

Encontros Grupais com os adolescentes, também optamos por almoçar na Escola. Era um 

momento privilegiado de trocas entre nós e os adolescentes, quando podíamos conversar 

com eles sobre temas variados. 

A sala dos professores é muito confortável, possui uma mesa grande, onde eles 

põem em dia seus trabalhos, servindo também de local de refeições durante o intervalo e 

também onde se dão trocas de experiências entre os docentes, bem como de confidências. 

Há ainda dois sofás, que estão a sua disposição. É também neste local que ficam 

guardados a televisão e o DVD utilizados como recursos em algumas aulas. A sala funciona, 

além disso, como ambiente de estudos para aqueles professores que se encontram fora de 

sala. A sala da direção também possui um espaço razoavelmente bom, com uma mesa de 

trabalho, e outra, onde está o computador, um sofá e algumas cadeiras para receber as 

pessoas (professores, alunos, pais de alunos, entre outros) e ainda um armário. A 

supervisão pedagógica, do mesmo modo, dispõe de uma sala com espaço um pouco 

privilegiado, sendo composta de uma anti-sala, onde há dois sofás (um de frente pro outro), 

uma mesa redonda com algumas cadeiras – que é a mesa de trabalho das supervisoras (da 

manhã e da tarde) – e um banheiro de uso exclusivo das mesmas. Além do mais, ao fundo 

da sala, mais reservado, há uma mesa com o computador e outra, com uma impressora e 

máquina de Xerox. É a supervisão que se responsabiliza pelas cópias de todo o material 

fornecido aos alunos (em geral provas). Os demais materiais são levados pelos professores, 

cobrando-se dos alunos a taxa referente à cópia dos mesmos  

A secretaria, igualmente, conta com um amplo espaço de atendimento aos 

alunos e demais pessoas. O ambiente é dividido, e na parte mais acessível a todos há duas 

mesas de escritório e outra menor, onde fica um computador. Há ainda, na lateral, um 

arquivo e uma geladeira. Na parte dos fundos, restrita apenas ao pessoal da secretaria e 

direção, ficam os arquivos da escola e mais algumas mesas de trabalho. Durante o período 

de observação, uma das alunas da turma estava com um problema com a secretaria, que 

não conseguia encontrar seu histórico escolar em meio aos documentos da escola, o que 

denota certa desorganização do pessoal de secretaria. Por diversas vezes, um dos 

funcionários da secretaria foi à sala de aula à procura da aluna para tentar resolver esse 

impasse. A aluna várias vezes mencionava estar enfadada dessa situação: “Ah! não! De 

novo! Não é possível! Não aguento mais!” (Diário de Campo, novembro de 2010). Isso 

muitas vezes foi motivo de “zoação” dos colegas para com a adolescente: “Eh Gisele, o que 

você aprontou dessa vez?” (Diário de Campo, novembro de 2010). Sobre isso, ressalta-nos 

Martins (2010), citando Leite e Hermont (2009) que a “zoação” é a principal característica do 

“ser jovem” e reúne alguns elementos que os colocam do lado oposto ao “ser aluno”. Assim, 
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a “zoação” aparece na escola como uma das formas do jovem afirmar sua cultura juvenil, 

uma forma do aluno se afirmar como jovem.  

A biblioteca é um dos lugares mais frequentados pelos adolescentes na escola. 

Os alunos parecem ter uma relação muito particular com a leitura: estão sempre lendo 

outras coisas que não aquelas pedidas pela escola. Além disso, se dirigem à biblioteca em 

busca de complementação para algum trabalho escolar, embora o recurso à internet já seja 

uma constante entre eles. Entretanto, para evitar o grande fluxo de alunos na biblioteca, são 

estipulados dias e horários determinados para os alunos de cada turma se dirigirem a esse 

espaço. Normalmente esses dias e horários coincidem com as aulas de português, que têm 

estreita relação com a leitura. Tirando esse horário estipulado de antemão, os alunos têm 

trânsito livre na biblioteca apenas na hora do intervalo e em horários extra-classe. Contudo, 

duas vezes por semana a biblioteca não é aberta aos alunos, justificando-se com isso que 

estão em expediente interno. A sala conta com algumas mesas para estudo, estantes de 

livros e alguns computadores colocados à disposição dos alunos para realização de 

pesquisas para os trabalhos das disciplinas. No entanto, durante a realização dos Encontros 

Grupais, uma aluna do 3º “Laranja” se queixa de que a bibliotecária não deixa que eles 

usem os computadores, com receio de que eles estraguem a aparelhagem. A aluna se 

queixou sobre isso com o representante discente no Colegiado, que levou a pauta para a 

reunião, o que parece ter surtido efeito, pois a partir de então não tiveram mais problemas 

nesse sentido, segundo relato da aluna. É ainda na biblioteca que são guardados alguns 

aparelhos portáteis de som, por vezes utilizados pelos professores e até mesmo pelos 

alunos em algumas atividades.  

Além da biblioteca, a escola conta também com uma sala multimídia, onde são 

realizadas as reuniões de pais e colegiado escolar, bem como palestras e aulas que tenham 

como recurso o uso do datashow, que pode ser montado nas próprias salas de aula. A sala 

conta ainda com um bom número de carteiras e, ao fundo, alguns computadores. Durante a 

etapa exploratória da pesquisa, algumas aulas de matemática, em que o professor pretendia 

a resolução de algumas questões do SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública)21 com os alunos, no intuito de prepará-los para a avaliação do Governo, foram 

realizadas nesta sala. Já durante a segunda etapa da pesquisa, nenhuma aula foi realizada 

nesse espaço, o que não significa dizer que os professores não lançaram mão do recurso 
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 “Avaliar para avançar, ou melhor, avaliar para continuar avançando”. É assim que a Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais define uma das missões do SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 
Pública). Sendo assim, o SIMAVE foi criado com o objetivo de diagnosticar e propor soluções para os problemas 
do sistema educacional e da escola pública. Composto por dois programas, o PROALFA (Programa de Avaliação 
da Alfabetização) – em que se avalia a alfabetização nos primeiros anos do Ensino fundamental – e pelo PROEB 
(Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica) que tem por objetivo avaliar as escolas da rede 
pública, no que concerne às habilidades e competências desenvolvidas em Língua Portuguesa e Matemática, 
por alunos que se encontram no 5º ano e 9º ano do Ensino fundamental e 3º ano do Ensino médio – o SIMAVE 
possui como principal meta a melhoria da educação pública estadual (Ensinos Fundamental e Médio) de Minas 
Gerais. 
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em suas aulas, sobretudo o professor de sociologia e em algumas aulas de química, em que 

os próprios alunos utilizaram o datashow como estratégia de apresentação de um trabalho. 

Porém, o professor de sociologia sempre trazia consigo o seu próprio datashow, alegando 

que era melhor do que ter que ficar reservando com antecedência a aparelhagem da escola.  

A escola conta ainda com um laboratório de informática, onde há alguns 

computadores à disposição dos alunos, dispostos em três fileiras. Além disso, há, aos 

fundos, alguns arquivos com documentos. Está frequentemente aberto, mas durante o 

período da pesquisa não vimos nenhum aluno utilizando o laboratório. Nas entrevistas e 

encontros grupais, os alunos se queixam de que este espaço nunca está a sua disposição. 

Davi assim nos diz:  

Davi: Não, não é assim não. Primeiro colocaram computadores na biblioteca. Tipo 
acho que colocaram uns cinco. É... dos cinco, dois não funcionavam e... os três que 
funcionavam às vezes a internet não pegava de jeito nenhum. Era difícil conseguir 
acessar internet dali. No laboratório mesmo de informática, acho que minha turma foi 
uma vez só. Acho que no 1º ano, ou no 2º, não sei. Acho que foi no 1º ano, com a 
professora de artes. E mesmo assim uma vez só. Dificilmente eles levam as turmas 
pra lá e tem que ser com horário agendado e tem que ir a turma toda. E se você 
chegar lá fora de seu horário de aula e precisar usar a internet, ou você vai tentar 
usar a da... 

Pesq: da biblioteca. 

Davi: da biblioteca ou não tem como. 

Pesq: Entendi. Então fica a sala lá quase que... 

Davi: é. 

Pesq: inutilizada. 

Davi: aham. E a maioria dos computadores lá, sempre tem algum com problema. 
Você senta, ah esse não dá, esse está com isso. Senta no outro, ah esse está com 
aquilo. 

(Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Ainda no que diz respeito à utilização do laboratório de informática pelos alunos, 

Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) relata um episódio em que os alunos reivindicaram junto ao 

representante discente no Colegiado, a utilização do laboratório de informática: 

Patrícia: [...] Eu lembro que uma vez teve um negócio da informática, não sei, que 
eles queriam ter acesso... os alunos queriam ter acesso aos computadores. Aí ele 
[representante discente no Colegiado] conversou com o Marcos, eu acho que até 
deu certo. Negócio de pedir autorização pros pais... 

Pesq: Pra usar o laboratório? Não, N/É? 

Patrícia: Não. Pra usar a sala de computação. 

[Pesq: era exatamente isso o que eu queria dizer] 

Patrícia: Que um pai seria responsável, porque sempre tem aquela coisa de 
estragar. 

Pesq: É. 

Patrícia: Aí que eles... que arrumaria um pai como responsável o dia que o grupo 
fosse vir. O pai se responsabilizaria se acontecesse alguma coisa... foi. Eu acho que 
foi aceito. Eu lembro dessa proposta, só dessa. 

Pesq: Mas aí depois você não sabe o que... 

Patrícia: É. 
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Pesq: Se foi feito mesmo, se foi posto em prática. 

Patrícia: Não. É, eu não sei. Se não foi, foi pelos alunos. Também meio chato, 
N/É?... um pai se responsabilizar pelo grupo. Sei lá. Acho meio... 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”)  

Como se pode perceber, a sala de informática permanece como um espaço 

pouco utilizado na escola. A ausência de um técnico que se responsabilize pelo cuidado e 

manutenção dos computadores apresenta algumas dificuldades à melhor e maior utilização 

deste recurso pelos professores e alunos. A fala de Patrícia nos deixa claro como se dão os 

mecanismos de participação do aluno na escola pesquisada. Diante de uma queixa 

apresentada pelos alunos ao seu representante no Colegiado Escolar, a direção, juntamente 

com os demais integrantes desta instância deliberativa, esforça-se em encontrar meios para 

atender a uma solicitação do corpo discente, embora a solução encontrada pareça trazer 

alguns incômodos aos alunos. Prestes a concluírem o Ensino médio, muitos já tendo 

completado 18 anos – alguns já com 19 anos completos – os alunos demonstram certa 

chateação ao serem tratados de forma “tutelar” pela escola. Definida muitas vezes como um 

período de transição entre a infância e a vida adulta, a adolescência é perpassada por 

tensões entre o ser criança e ser adolescente e, em momentos mais tarde, ser adolescente 

e ser adulto. Isso fica claro na fala de Patrícia, em que a jovem parece não concordar com a 

supervisão de um adulto no momento de utilização do laboratório de informática da escola. 

Em outra passagem de sua entrevista, a adolescente emite uma opinião semelhante ao 

abordar as reuniões de pais. Segundo ela, essas reuniões eram desnecessárias, afinal “a 

gente já estava no ensino médio, nada a ver essas reuniões de pais” (Patrícia, 18 anos, EI, 

3º “Verde”). 

As salas de aula, com um bom espaço, acomodam, em média, vinte e cinco a 

trinta alunos organizados em filas. Em geral, elas disponibilizam um quadro-negro e 

carteiras compostas por um conjunto de cadeiras e mesas. Aquelas que no período da tarde 

são utilizadas pelos primeiros anos do Ensino fundamental contam com outro quadro-negro, 

aos fundos, e armários de metalão, onde são guardados os materiais dos alunos menores. 

Contudo, o número de carteiras disponível nem sempre é suficiente para o total de alunos. 

Aqueles que chegam atrasados, por vezes, têm que ir a outras salas em busca de carteiras.  

Há, ainda, na escola, um laboratório de ciências, onde são realizadas as aulas 

práticas de ciências, química e física. A sala é relativamente grande, com um quadro negro, 

uma mesa do professor, uma bancada grande lateral e algumas mesas de estudo (em 

concreto) com alguns bancos, também em concreto. A sala tem ainda todo, ou quase todo o 

material necessário para as práticas das aulas das mencionadas disciplinas. Durante o 

período do Estudo Exploratório, o laboratório foi utilizado, com alguma frequência, pelo 

professor de ciências do 9º ano do Ensino fundamental. E durante o período de observações 
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em 2010, as professoras de física e química, mesmo não utilizando o espaço do laboratório, 

realizaram experimentos dentro de sala, utilizando materiais disponíveis na escola. 

A sala do PEAS é a que conta com menor espaço disponível, mal cabe uma 

mesa com computador, duas cadeiras e um armário de duas portas. A maioria do tempo fica 

fechada, só abrindo em momentos específicos de atividades realizadas nesse espaço. O 

local é ainda utilizado para um estágio de Plantão Psicológico. Trabalhos desse tipo são de 

suma importância, pois se configuram como um espaço de escuta para o aluno, onde ele 

pode falar de suas dúvidas, angústias e sentimentos, sejam eles quais forem. A conclusão 

do ensino médio traz consigo a premente necessidade de definir os próximos passos a 

seguir, seja a opção pelo ensino superior, pela formação em nível técnico 

(profissionalizante) ou mesmo a simples inserção no mercado de trabalho. Neste momento 

tão decisivo na vida dos adolescentes, ter com quem se abrir, às vezes, pode ser 

fundamental. Contudo, esse tipo de trabalho ainda é uma novidade para os alunos: alguns 

se mostraram um pouco resistentes a procurar pelos estagiários. 

A escola possui ainda um jornal interno, o qual é confeccionado por um grupo de 

alunos, sob a orientação de uma professora. A equipe editorial imprime apenas um único 

exemplar, que é afixado em um mural em frente à sala dos professores, em um lugar de fácil 

visualização para todos. O Jornal possui ainda uma comunidade e um perfil em um site de 

relacionamentos, o que nos sugere uma tentativa de divulgação por parte dos organizadores 

e uma abertura maior à participação e contribuição de todos para a “confecção” do mesmo. 

Possui também um blog com o objetivo de divulgar os textos publicados no Jornal. Todavia, 

chama-nos a atenção a pouca participação dos estudantes nestes espaços. Em visita feita 

ao site no dia 18/02/2011, pudemos notar que o último post fora realizado no dia 27/02/2010 

(há praticamente um ano), em um tópico destinado às críticas e sugestões para o jornal. Em 

visita ao blog na mesma data, também nos deparamos com a pouca participação: o último 

texto foi postado em 15/03/2010, não sendo seguido de comentários. Criado em 03/03/2010 

e menos de quinze dias depois já não contava com nenhuma postagem.  

Poderíamos pensar que os alunos não contribuem com o blog e até mesmo na 

comunidade por não terem acesso à internet, seja em casa, seja em lan houses, porém os 

dados da pesquisa nos mostram exatamente o contrário: 68,2% dos adolescentes têm 

acesso à internet em casa, 60,3% passam seu tempo livre ao computador22 (em casa ou na 

lan house), 57,1% acessam a internet sempre. Além disso, segundo pudemos constatar, a 

atividade com que gastam mais tempo na internet são os sites de relacionamentos e 

comunidades virtuais (Orkut/MSN/Facebook/Twitter). Entretanto, não utilizam de tais 

ferramentas para fazerem contribuições ao jornal da escola. Parece-nos que o Jornal não é 
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 Estes dados referem-se a diferentes questões no questionário. 
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algo que chame a atenção dos alunos no sentido de quererem contribuir de alguma forma 

com a sua confecção. Há um pequeno grupo de alunos que se responsabiliza pela edição 

do Jornal e os demais apenas atuam no papel de leitores do folhetim, o que nos faz pensar 

que os adolescentes não veem esse modelo de participação como algo atrativo e estejam 

construindo um modelo de participação próprio, que não necessariamente é regido por 

esses princípios. Como sinalizado em pesquisa realizada pelo IBASE23 (2006), atualmente 

os jovens tendem a se interessar por outras formas participativas. De acordo com os dados 

daquela pesquisa, os grupos de maior participação são: religiosos (15,3%), esportivos 

(8,3%), artístico e diversos (4,2%). Semelhantemente, encontramos maior engajamento dos 

adolescentes em grupos religiosos, visto que 14,2% dos adolescentes respondentes ao 

questionário por nós elaborado (APÊNDICE A) afirmaram participar de grupos religiosos, 

seguido por aqueles que declararam participar de grupos musicais e de amigos, ambos com 

4,8% das respostas, e também por aqueles que declararam participar de associações de 

bairro (1,6%), o que será melhor abordado no decorrer do trabalho.  

Ainda abordando o Jornal da Escola, um fato que nos chamou a atenção é que 

seu número publicado pouco antes das eleições presidenciais de 2010 contava com três 

textos de autoria de um dos adolescentes entrevistados na etapa exploratória da pesquisa. 

Naquela ocasião, questionado sobre o Jornal da Escola, o aluno relatou não se interessar 

muito, apesar de gostar bastante de escrever e de falar. Não tinha muito conhecimento 

sobre a periodicidade do mesmo e confessou que não costumava ler as “matérias”. 

Entretanto, elogiava a iniciativa: “mas é um trabalho legal, N/É? Tipo, eu tinha vontade de... 

um jornalzinho deve ser legal” (Jorge, 16 anos, 9º ano do ensino fundamental, 04/12/2009). 

Talvez as discussões suscitadas durante a entrevista tenham lhe feito refletir e se mobilizar 

no sentido de contribuir com o Jornal da Escola, o que denota um processo de 

amadurecimento e conscientização de seu potencial participativo. Passando por ele poucos 

dias depois da divulgação do novo número do Jornal ele assim comenta com um colega 

“vou ser jornalista, você vai ver” (Diário de Campo, setembro de 2010). 

Os textos de sua autoria versavam sobre a consciência política, mergulhados em 

questões caras à época: o que levar em conta na hora de escolher nossos representantes 

no poder legislativo e executivo. Isto indica a preocupação da equipe organizadora do Jornal 

em trazer à tona questões atuais e imprescindíveis de serem trabalhadas com os alunos. No 
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 Pesquisa intitulada Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas. Coordenada 
pelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e PÓLIS (Instituto de Estudos, Formação e 
Assessoria em Políticas Sociais), foi desenvolvida em oito regiões metropolitanas brasileiras (Belém, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e no Distrito Federal), entre julho de 2004 e 
novembro de 2005, com o objetivo de subsidiar novas políticas, estratégias e ações públicas voltadas para 
os(as) jovens. Para tanto, traçou-se o perfil dos jovens, mediante levantamento estatístico por meio de 
questionário e, posteriormente, um estudo qualitativo por meio da metodologia de Choice Work Dialogue 
Methodology – Grupos de Diálogo, em que 913 jovens debateram sobre a participação do jovem. 
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mesmo período este assunto também era discutido nas aulas, notadamente de sociologia e, 

em momentos isolados no decorrer de outras disciplinas, como química. 

A Escola conta com um Colegiado Escolar ativo, com reuniões marcadas 

periodicamente a cada mês, segundo nos relata um dos representantes dos alunos neste 

órgão24. Ainda segundo seu relato, todo início de ano a direção passa nas salas de aula dos 

turnos da manhã e da noite falando sobre a eleição do representante discente no Colegiado. 

Quem se interessar se manifesta e depois passam nas salas de aula se apresentando e 

colocando algumas propostas. Em seguida é feita a eleição por processo fechado de 

votação, com a presença de uma urna onde os alunos deverão depositar seu voto. Somente 

os alunos da manhã e da noite têm direito a se candidatar e a votar: os alunos da tarde são 

apenas informados da eleição para o Colegiado. Este fato é justificado da seguinte forma 

por Túlio (representante discente no referido órgão): 

Túlio: [...] Todos os alunos votam. Todos! Do turno da manhã e do turno da noite. Do 
turno da tarde a gente passa nas salas mais pra poder... avisar os meninos pra... 

Pesq: Informar. 

Túlio: Informar que está tendo a reunião. A... seleção dos alunos. Só que... eles não 
votam porque eles não têm capacidade de raciocínio ainda. 

(Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Esta afirmação de Túlio de que os alunos menores ainda não têm capacidade de 

raciocínio desenvolvida para proceder à escolha de seu representante no Colegiado Escolar 

vai ao encontro das considerações de Soares (2002), ao abordar os obstáculos à 

participação infantil. Ressalta-nos a autora que  

Enquanto que é quase universalmente aceite que a criança deva possuir direitos que 
promovam e assegurem a sua protecção, o reconhecimento e aplicação dos seus 
direitos de participação encontram grandes obstáculos, nomeadamente os inscritos 
nalgumas perspectivas clássicas, que [...] defendem que tais direitos requerem 
capacidades relacionadas com a razão, racionalidade e autonomia, que as crianças 
supostamente não possuem, sendo, portanto, desejável o adiamento do exercício 
dos mesmos, para o momento em que elas desenvolverem tais competências e 
atingirem assim o estatuto de pessoas [...]” (p. 09-10, grifo da autora) 

Parece ser este o discurso que permeia a fala de Túlio, bem como a prática da 

escola: um discurso em si paternalista. Por outro lado, a adoção de um discurso 

emancipador, que defenda uma criança dotada de competências para desenvolver um 

“pensamento racional e para fazer escolhas acertadas” (SOARES, op. cit.), desde decisões 

insignificantes (que programas de televisão assistir), até decisões mais significativas 

(agressões na escola, por exemplo), traz consigo modificações no contexto escolar, para as 

quais as instituições parecem não estar ainda preparadas. O discurso paternalista ainda é 

muito presente e, como também nos destaca a autora, muitos daqueles que defendem o 

paradigma da criança como sujeito de direitos, “apesar de o invocar, não o considera 

relevante, nem mesmo possível (ou necessário) de concretizar no cotidiano das crianças” 
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 O Colegiado Escolar conta com seis representantes dos alunos, sendo três titulares e três suplentes. Porém, 
segundo relato do representante entrevistado, ele era o mais frequente às reuniões.  
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(SOARES, 2002, p. 01). Sendo assim, a autora é defensora de um paradigma que apesar 

de considerar a criança como sujeito de direitos, não nega sua necessidade de proteção. 

Mas, além desta, afirma a indispensabilidade do oferecimento, a estes indivíduos, de 

possibilidades de ação e intervenção em seu cotidiano, conciliando, assim, os direitos de 

proteção, provisão e participação, à primeira vista antagônicos. 

Ainda abordando o processo de eleição do representante discente no Colegiado 

Escolar, após a votação, é feita a contagem dos votos e os seis mais votados (três titulares 

e três suplentes) entre os alunos são escolhidos para compor o órgão, juntamente com 

representantes dos demais segmentos da comunidade escolar: pais de alunos, professores, 

funcionários, secretaria (dois de cada um), supervisão e direção, que têm participação 

compulsória, sendo a última, naturalmente, quem preside as reuniões do órgão. Entre os 

representantes discentes, apenas os titulares têm participação obrigatória nas reuniões, as 

quais têm periodicidade mensal, sendo marcadas pela direção e agendadas pela secretaria. 

E, apesar de terem pauta definida pela direção, é colocada aos membros a possibilidade de 

sugerir outros assuntos a serem discutidos no momento da reunião. Os demais alunos (não-

membros) não são informados de quando será a próxima reunião do Colegiado, a não ser 

que o representante conste entre os alunos de determinada turma. Alguns entrevistados se 

queixam de não serem informados do que se passa nas reuniões. Os alunos só têm 

conhecimento das deliberações do Colegiado caso se trate de alguma queixa realizada por 

eles, o que fica claro na fala de Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) explicitada abaixo:  

Pesq: E você sabe... quando vai ter alguma reunião do Colegiado os alunos... vocês 
ficam sabendo? 

Kátia: Não. 

Pesq: Se vai ter reunião? 

Kátia: Aí isso que eu acho errado. Porque os alunos não ficam sabendo e o 
representante dos alunos não passa nada pros alunos. A gente nem fica sabendo. 

Pesq: Nem depois que tem a reunião? 

Kátia: Não. Nunca passou. 

Pesq: Não passa nada? 

Kátia: Nunca. Nunca passou o que foi discutido, às vezes assim, tem muito caso de 
aluno. Aí eu acho que não tem que passar mesmo, porque aluno tal, daquela sala. 
Mas... com certeza tem outras coisas que eu acho que toda sala tinha que ficar 
sabendo. Todos os alunos da escola. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja) 

Nota-se na fala da aluna um desejo de estar mais a par das coisas que ocorrem 

na escola, porém, há certa passividade em seu discurso, pois, segundo ela, é o 

representante discente no Colegiado quem deveria passar aos demais alunos o que fora 

decidido em reunião e não o contrário; não há o esboço de uma movimentação maior dos 

demais alunos em tomar conhecimento do que está acontecendo na escola. Segundo 

consta no artigo 7º, parágrafo 2º da resolução 706/2005, que dispõe sobre a estrutura e 
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funcionamento do colegiado escolar na rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, 

as resoluções do colegiado devem ser repassadas à comunidade escolar, entretanto, 

segundo relato da aluna nunca é repassado. No entanto, o relato do representante discente 

(Túlio, 18 anos, 3º “Laranja”) nos apresenta outra versão dos fatos. Trazemos abaixo um 

episódio de interação ocorrido na 2ª sessão de encontros grupais com os alunos do 3º 

“Laranja” em que esta questão é abordada: 

Est: [para Túlio] Como que você repassa o que é decidido no Colegiado pros 
alunos? 

Kátia: Não passa. 

Túlio: Não passa. Só o que é relacionado aos alunos. 

Kátia: Ah, nunca vi passar nada. 

Túlio: Ah, já passei sim. Igual quando foi... [olha pra Luísa] 

Luísa: O negócio do computador. 

Túlio: A questão do computador, eu peguei e passei pra Luísa o que foi. E a questão 
da merenda dos alunos do Ensino médio. Foi a... eu e uns outros alunos do coisa lá 
[colegiado] no ano passado que a gente conseguiu a verba, de tanto ficar insistindo. 
Passamos pra vocês que ia ter merenda e está tendo [certo tom de irritação]. 

Pesq: E aí você passa nas salas falando? 

Túlio: É. 

Pesq: Entendi. 

Túlio: Quando, igual quando aconteceu a questão do 1ºB, que foi na última reunião... 

Pesq: Aham. 

Túlio: Eu peguei e fui atrás deles tudo, do Colegiado e falei lá no Colegiado a 
respeito do Tales. No mesmo, no dia seguinte mesmo estava Marcos e Angélica 
dentro da turma do 1ºB junto com o Tales pra poder resolver isso. Entendeu? Mas é 
lógico, o que acontece, é... uma coisa relacionada ao 1ºB, pegar e falar com o 3ºA, 
3ºB, 3ºC. 

Pesq: Aham. 

Túlio: Porque é só daquela turma. Pra que eu vou espalhar pros outros? Então é 
uma coisa... tipo... é uma coisa que eu acho legal também lá do Colegiado é que 
você tem que trabalhar mais no sigilo. 

(EG, 2ª Sessão, 3º “Laranja”) 

Como podemos perceber acima, há certo conflito entre Túlio e Kátia no que diz 

respeito ao que é passado das resoluções do colegiado aos demais alunos. Túlio valoriza 

muito o componente de sigilo do órgão deliberativo e ressalta que só passa aos alunos 

aquilo que diz respeito a eles. É no colegiado que são decididas todas as questões que 

perpassam o cotidiano da escola, desde aplicações de recursos vindos do governo do 

Estado, a angariação de verbas para projetos da escola, como a reforma que estava 

ocorrendo durante o período de observação no ano de 2010, e questões administrativas e 

pedagógicas como problemas na relação professor-aluno e decisões concernentes, por 

exemplo, à transferência de um aluno, por problemas de disciplina, quando esta não é 

solicitada por seus pais. Se todos vierem a ter conhecimento de tudo o que acontece nas 
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reuniões do colegiado, pode-se criar uma situação em que depois não se tenha como 

gerenciá-la; há certas coisas que devem mesmo permanecer em sigilo.  

Embora, a princípio, Kátia (18 anos, EI, 3º “Laranja”) afirme que os alunos têm 

que estar mais por dentro das coisas que acontecem na escola, momentos mais tarde, em 

sua entrevista, a aluna afirma que os alunos não têm que saber de tudo o que acontece, 

como, por exemplo, do que acontece no Conselho de Classe, mas eles têm que ter um 

mínimo de conhecimento, para poder “palpitar”, pois “está sendo proposto pra ele. Ele que 

vai usufruir daquele negócio. Então, ele também tem que dar o palpite dele [...]”, declara 

Kátia (18 anos, 3º “Laranja”). 

O Conselho de Classe ocorre sem a participação dos alunos, sendo esta uma 

reunião restrita à direção e professores. Os alunos não são chamados a participar e nem 

mesmo tomam conhecimento de quando os professores se reunirão em Conselho de 

Classe. Logo, possuem conhecimentos escassos sobre o mesmo, remetendo sua 

ocorrência apenas a momentos críticos, como, por exemplo, uma situação em que um aluno 

precise de pouca pontuação para passar de ano. A participação do aluno no Conselho de 

Classe divide as opiniões dos alunos. Alguns, assim como Kátia, não concordam com a 

participação dos alunos afirmando ser este o momento dos professores se reunirem entre si 

e decidir as coisas da turma e a participação do aluno, neste momento, criaria situações 

constrangedoras para ambas as partes. Já Davi concorda com a participação do aluno nesta 

reunião, alegando que 

quem garante que dependendo de quem for eles dão muito ponto, acaba 
privilegiando uns e... desfavorecendo outros. É. Não sei. Acho que seria interessante 
se tivesse um ou dois alunos lá, pelo menos pra... pra ter pelo menos noção do 
que... do que é realmente avaliado. (Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

A existência do Grêmio Estudantil na Escola também é ponto de discordância 

entre os alunos entrevistados, o que pode ser notado tanto nas entrevistas individuais como 

nos questionários: os dados nos indicam que 19% dos respondentes afirmaram ter grêmio 

estudantil na Escola e 62% afirmaram que a Escola não possui grêmio estudantil25. 

Entretanto, nossa experiência como pesquisadora inserida neste contexto escolar, aliada 

aos percentuais encontrados nos permite afirmar sua não existência na Escola, pelo menos 

não de forma ativa e organizada. Em nenhum momento durante o período de observação ou 

Oficinas de Grupo nos deparamos com situações de atuação do Grêmio Estudantil, ou com 

comentários entre os alunos sobre esta agremiação.  

O Líder de Turma é visto pelos adolescentes, segundo constam nos comentários 

realizados no questionário, como quem tem a função de representar a sala e, por isso, ouve 

sozinho a bronca que seria para a turma; mas em compensação trabalha pouco. Segundo 

                                                
25

 Como fica perceptível, a soma dos percentuais de existência e não existência do grêmio estudantil na escola 
pesquisada não totaliza 100%, uma vez que neste item foi encontrado um percentual de 19% de não respostas. 
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pudemos perceber, e também segundo os relatos dos alunos entrevistados, o líder de turma 

é chamado em sala, frequentemente, para transmitir recados da direção e supervisão à 

turma e, por vezes, atua como porta-voz de seus colegas junto à equipe gestora da escola 

para reivindicações. A eleição do líder de turma acontece sempre no início do ano, às vezes 

por iniciativa dos próprios alunos. Como já sabem que terão que eleger um líder, os alunos 

muitas vezes se organizam por conta própria e elegem seu representante. Os interessados 

no cargo se manifestam e os demais os elegem, na maioria das vezes, por voto aberto. 

Contudo, Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) relata que, no ano passado, sua turma não quis 

eleger nenhum representante. Sendo assim, toda vez que a supervisão solicitava a 

presença de um líder de turma, alguém se voluntariava e ia, havendo o rodízio entre eles 

nessa função. Cabe ressaltar que esta é uma solução criativa, uma vez que pudemos 

perceber durante o período de observação no 3º “Laranja” que, por vezes, a líder e a vice-

líder demonstravam certo incômodo em ter que se ausentar da sala em determinados 

momentos. Isso era mais visível em semanas em que a presença do líder era mais 

requisitada pela supervisão. 

Ainda no que se refere às instâncias de participação do aluno na escola, quando 

questionados sobre que atividades de participação do aluno gostariam de sugerir para a 

escola, apenas 8,9% dos adolescentes sugeriu o Grêmio, e um percentual muito menor 

(1,5%) sugeriu a participação dos alunos no Conselho de Classe, o que será abordado com 

mais afinco no decorrer do trabalho. 

Quanto à relação da diretoria com os alunos, os adolescentes apresentam 

significações diferenciadas acerca de cada um dos membros da diretoria (diretor e vice-

diretores) e supervisão pedagógica. Nos Encontros Grupais, alguns deles fazem menção 

aos dois vice-diretores como mal educados e intransigentes, referindo-se da mesma forma à 

supervisão, mas, não apresentam queixas do diretor. No relato dos adolescentes o diretor é 

“gente boa”, como se pode perceber no fragmento de um dos Encontros Grupais realizados 

com alunos do 3º “Laranja”, que elucido abaixo. O assunto em discussão eram as pautas 

das reuniões do Colegiado. Um dos participantes, membro deste órgão, comentava sobre 

um problema ocorrido entre uma aluna de outra turma e o professor de matemática. A 

discussão se desenrola de forma a gerar a problematização da relação da direção com os 

alunos: 

Kátia: O direito aqui não é igual e eles tratam o aluno aqui muito mal. Principalmente 
a Teresa

26
, Murilo

27
. 

Bruno: Marconi
28

. 
Pesq: E o Marcos

29
? 

Bruno: O Marcos nunca me tratou mal. 

                                                
26

 Supervisora do turno da manhã. 
27

 Compõe a equipe de direção da Escola. 
28

 Compõe a equipe de direção da Escola. 
29

 Diretor da escola 



32 

 

Kátia: O Marcos é muito tranquilo, é muito gente boa. O Marcos é muito educado. 
Bruno: O Marcos é muito sossegado. 
(Encontro Grupal, 3ª Sessão, 3º Laranja, 06/12/2010) 

Ao que parece, o diretor mantém com os alunos uma relação mais dialogada. 

Entretanto, essa representação do diretor não é valorizada apenas pelos alunos. Em uma 

conversa informal com a zeladora da escola em novembro de 2010, ela relata: “Não gosto 

de falar com esse daí não, o Marcos é muito melhor de lidar. Esse daí é muito grosso” 

(Diário de Campo, novembro de 2010), desabafando sobre Murilo, vice-diretor da escola.  

Ao final da aula, diferentemente do momento da entrada, ao tocar do sinal, todos 

saem imediatamente da sala de aula, como se tivessem urgência em sair dali. De repente 

tenham mesmo, seja por algum compromisso depois da escola, pela expectativa de algum 

encontro após a aula, e até mesmo pela retomada de sua identidade de jovem, por vezes 

amenizada pela escola. Por alguns poucos minutos os alunos se aglomeram em frente aos 

portões da escola, conversando e, também, fazendo os últimos combinados para algum 

programa mais tarde ou nos fins de semana, e até mesmo sobre algum trabalho de escola 

ou algum assunto concernente a algo acontecido durante as aulas. Com relação a brigas ou 

agressões entre os alunos, durante todo o período da pesquisa, vimos apenas duas brigas 

entre os estudantes. Em uma delas, duas jovens discutiam por questões relacionadas a um 

MP4: uma das jovens pegou o MP4 da outra alegando que não ia devolver, pois a colega 

estava com o dela; foi preciso a intervenção da diretoria para que tudo se resolvesse. Ainda, 

poucos dias depois do acontecido, dois outros alunos (uma menina e um menino) brigaram. 

A menina encheu o colega de arranhões sem um motivo aparente.  

Também, o professor de matemática (substituto) se desentendeu com os alunos, 

por questões relacionadas a uma pontuação extra para quem fizesse o SIMAVE. Segundo 

relatos dos alunos30, o professor titular da turma, antes de sair de Férias Prêmio, combinou 

com eles que daria nove pontos extras para quem fizesse a prova do SIMAVE. Esses 

pontos estavam distribuídos entre trabalhos, exercícios, aplicação de um simulado e a 

própria prova de avaliação do Governo. Porém, ele saiu de Férias Prêmio e o professor que 

o substituiu não quis cumprir com o combinado alegando que não podia simplesmente dar 

os pontos, que a pontuação seria distribuída de acordo com o desempenho do aluno no 

exame do governo. E por fim os alunos acabaram não ganhando os pontos prometidos pelo 

professor titular, o que gerou certo descontentamento nos alunos, confessado durante um 

dos Encontros Grupais. 

A Escola possui uma boa estrutura, gozando de amplo espaço físico e de uma 

variedade de espaços frequentados pelos alunos e demais componentes da comunidade 

                                                
30

 Tive problemas com o professor de matemática que, não se sentindo à vontade com a minha presença em 
sala de aula, me pediu que não estivesse mais presente em suas aulas, por isso não pude acompanhar de perto 
esta interação. Voltei a observar as aulas de matemática assim que entrou um professor para substituí-lo que, ao 
contrário de seu colega, não se incomodou com a minha presença em suas aulas. 
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escolar. Como toda escola, tem seu cotidiano perpassado por questões relativas à 

variedade de culturas que abriga; concernentes à heterogeneidade que atinge a condição 

juvenil, bem como àquela que atinge o contexto escolar como um todo. Professores, alunos, 

funcionários, direção, supervisão, cada um carregando uma história de vida singular, com 

vivências e opiniões muitas vezes divergentes. Cabe ainda ressaltar o conflito existente 

entre as temporalidades dos alunos (adolescentes) – “o tempo do desejo, do viver, do sentir, 

do sonhar, dos afetos e emoções” (MARTINS, 2010, p. 26) – e a dos adultos, 

representantes das normas e regras sociais. Assim, citando Pais (2003), Martins (op. cit) 

destaca-nos que  

[...] o cotidiano dos jovens rodopia em torno dos tempos de natureza institucional, 
que privilegiam a segmentação e a pontualidade (monocromáticos: escola, 
profissão, família), e os tempos de natureza sociabilística, que privilegiam o 
sentimento, a experimentação e a convivialidade. (p.26). 

Assim, atentando-nos a esse conflito entre as temporalidades adultas e juvenis, 

e tentando abarcar aquilo que faz dos alunos adolescentes, no tópico que se segue será 

feita a caracterização dos alunos/adolescentes. Portanto, faremos algumas apreciações no 

que toca à adolescência como categoria geracional e, mais especificamente, aos 

adolescentes sujeitos desta pesquisa. 

1.2 O adolescente do Ensino médio 

Optamos pelo uso da categoria adolescente, ancorados no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), segundo o qual esta categoria refere-se à pessoa com idade 

compreendida entre 12 e 18 anos, podendo se estender até os 21 anos31. Esta faixa abarca 

a idade dos adolescentes que compõem o universo de sujeitos dessa pesquisa. Sendo 

assim, pautados em contribuições advindas da Sociologia da Infância, definimos a categoria 

adolescente a partir das relações intra e intergeracionais, sendo a “geração” um construto 

sociológico que engloba as relações entre seus membros e destes com a história 

(SARMENTO, 2005), não podendo ser tomado apenas como uma “estratificação por ciclos 

de vida ou de idade” (SANT‟ANA; ANDRADE, 2008, p. 08). Portanto, como colocado por 

Sarmento (op. cit), a geração tem um componente que une – os adolescentes de todo o 

mundo compõem a geração adolescente – e um que diverge – apesar de serem todos 

adolescentes, são influenciados de maneiras diferentes pelos “condicionantes” sócio-

histórico-culturais, os quais variam de sociedade para sociedade e de sujeito para sujeito. 

                                                
31

 O limite de idade é estendido para os 21 (vinte e um anos) para os casos expressos em lei, como, por 
exemplo, em casos de internação (medida privativa de liberdade), em que a libertação do adolescente torna-se 
compulsória quando este completa 21 anos.  
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Com isso, critica-se a noção naturalizante da adolescência, afirmando esta como categoria 

construída sócio-historicamente.  

No entanto, há que se considerar também que a definição da categoria 

adolescente abarca, necessariamente, a autonomia. Sobre isso nos ressaltam Sant‟Ana e 

Andrade (2008) que “o „estatuto‟ social do adolescente é diferente do da criança, o que 

implica em maiores possibilidades de posicionamento crítico diante da autoridade adulta, no 

âmbito familiar e no escolar” (p. 04), estando, assim, mais apto a uma participação 

consciente. Neste sentido, ao adolescente é oferecida uma maior gama de possibilidades no 

que tange à constituição de sua identidade, uma vez que, assim como destacado pelos 

autores, a inserção dos adolescentes em diferentes universos sociais (família, grupo de 

amigos, igreja, meios de comunicação de massa, mídia, entre outros) contribui para a 

formação de sua identidade na medida em que a eles é dada a opção de legitimar, ou não, o 

projeto a eles edificado por adultos significativos. É justamente essa possibilidade de 

posicionamento crítico diante da autoridade adulta, que nos faz pensar na exequibilidade da 

participação juvenil em contexto escolar. Acreditamos que o adolescente, investido de maior 

autonomia que as crianças, vislumbrará maiores possibilidades de participação. Contudo, 

será que mesmo investidos de maior autonomia, querem os adolescentes uma atuação mais 

ativa em seus contextos de vida, mais especificamente o escolar? 

Conforme Campolina (2007), “a vida do adolescente é constituída pela trama 

que une a família, a escola e a sociedade” (p. 12). Desta forma, a compreensão desta fase 

da vida não pode “se limitar à concepção naturalizada dos processos” (CAMPOLINA, op. cit, 

p. 12), nem mesmo aos aspectos supostamente universais relativos às transformações da 

puberdade. Assim sendo, enfatizamos a importância de lançarmos sobre o jovem não um 

olhar que o considere em sua negatividade – o adulto que ainda não é e no qual irá se 

tornar – mas sim em suas potencialidades, “como um potencial agente no processo” 

(MARTINS, 2010, p. 24), o que será abordado no decorrer do trabalho.  

Ao refletir sobre o adolescente, Dayrell (2007) coloca como necessário que os 

educadores enxerguem o jovem que existe para além de seus alunos, de forma a abarcar a 

diversidade – étnica, de gênero, de orientação sexual, de expressão cultural – com que se 

expressa a condição juvenil32. Considerados não apenas como alunos, os adolescentes, 

segundo a perspectiva aqui adotada, são, sobretudo, sujeitos de direitos, com uma 

dimensão ativa inalienável, ou seja, construtores e detentores de saberes que lhes são 

                                                
32

 O termo provém do latim conditio e, portanto, “refere-se à maneira de ser, à situação de alguém perante a 
vida, perante a sociedade. Mas, também, às circunstâncias necessárias para que se verifique essa maneira ou 
tal situação” (DAYRELL, 2007, p. 1108). Neste sentido, a condição juvenil possui uma dupla dimensão: refere-se 
ao modo como a sociedade define e atribui significado a esse momento do ciclo de vida, mas também à forma 
como tal momento é vivenciado a partir das condicionantes sociais (classe, gênero, etnia etc). Cabe ainda 
ressaltar que a condição juvenil tem implicações decisivas na experiência escolar do jovem e nos sentidos a ela 
atribuídos por ele. 
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próprios e que lhes permitem a construção de uma ação mais consciente em suas esferas 

de convívio. 

Considerando a adolescência como categoria social e histórica, e não excluindo 

sua característica de momento de ápice na formação da identidade (CORTI; SOUZA, 2004), 

de construção de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da autonomia, a qual 

faz parte da expansão do jovem em relação ao mundo social, é válido destacar que estamos 

diante não de uma única forma de viver a adolescência, e sim, mais especificamente, de 

adolescentes inseridos em determinada sociedade, em um determinado momento histórico, 

social e econômico. 

É na tentativa de considerá-los em sua condição juvenil33 que trazemos abaixo 

alguns aspectos acerca de como os adolescentes que compõem o universo de sujeitos 

desta pesquisa vivenciam sua adolescência dentro e fora da escola. Os dados aqui 

discutidos foram colhidos por meio de um questionário sócio-demográfico aplicado nas três 

turmas de 3º ano do ensino médio do turno da manhã, de uma escola estadual de São João 

del Rei (MG). Os questionários foram aplicados já nas semanas finais de aula e, portanto, 

muitos alunos já não estavam comparecendo à escola, ou porque já haviam conseguido os 

pontos necessários para serem aprovados, ou por terem consciência de que, mesmo 

frequentando as aulas e fazendo as provas, não conseguiriam aprovação. Assim sendo, do 

total de alunos matriculados no 3º ano no turno da manhã – 82 (oitenta e dois) –, apenas 67 

(sessenta a sete) estavam presentes no dia da aplicação, e destes, quatro entregaram o 

questionário em branco34. Desta forma, os dados aqui apresentados pautam-se apenas nos 

questionários tidos como válidos, ou seja, naqueles que foram entregues preenchidos total 

ou parcialmente, totalizando um número de 63 (sessenta e três) questionários. 

Um primeiro aspecto a ser considerado refere-se à idade dos adolescentes: em 

média 17 anos35, sendo que grande parte (57,1%) têm 17 anos, 31,7% têm 18 anos e 9,5% 

têm 19 anos36. Embora com alguns alunos repetentes (os que já tem 19 anos completos), 

nota-se que majoritariamente não há defasagem idade série, o que pode ser explicado por 

se tratar de alunos matriculados no turno matutino. Segundo o relato de um funcionário da 

secretaria, os alunos mais velhos estão matriculados no noturno: “os da manhã todos têm 

17, os mais velhos estão matriculados no noturno” (Diário de Campo, novembro de 2010). 
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 Tomando-se por pressuposto que a adolescência é a primeira fase da juventude (CORTI; SOUZA, 2004), não 
se vê impeditivo para utilizar este termo também relacionado à adolescência. 
34

 Daqueles que entregaram o questionário em branco, três alegaram que queriam aproveitar o tempo para 
estudar para a reavaliação de português que fariam no próximo horário e um não apresentou justificativa. 
35

 Para o cálculo da média de idade dos adolescentes consideramos apenas os questionários que responderam 
à questão relativa à idade. Sendo assim, dos 63 questionários considerados válidos, consideramos 62, uma vez 
que um adolescente não informou sua idade. Dado que também explica o fato de que as percentagens não 
somam 100%. 
36

 Embora no questionário não conste o item “19 anos”, aqui optamos por esta indicação, pois uma vez de posse 
da listagem de alunos da escola, tivemos acesso a sua data de nascimento e pudemos constatar que o ano de 
nascimento dos adolescentes não era anterior a 1991, o que totaliza 19 anos completos até dezembro de 2010. 
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Quanto à raça/cor, os dados indicam que 15,9% dos adolescentes que responderam à 

enquete por nós formulada se autodenominam pretos, 47,6% se autodenominam brancos, 

34,9% se autodenominam pardos e 1,6% amarelos. Partindo-se do pressuposto de que 

sujeitos pardos e pretos configuram a raça negra37, então temos 50,8% de sujeitos negros 

no universo de sujeitos da pesquisa.  

Outro aspecto que influencia na forma como os adolescentes vivenciam sua 

adolescência é a religião e, como ficará mais claro posteriormente, este é o espaço de 

participação que mais apareceu nas falas dos adolescentes, dado também encontrado por 

Dayrell et al. (2010), em pesquisa realizada com 1000 jovens na faixa etária de 15 a 24 

anos, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte38. Os dados por nós 

encontrados nos indicam que a maioria dos adolescentes entrevistados (73%) são católicos, 

seguidos pelos evangélicos pentecostais (15,9%). Destacamos ainda aqueles que 

declararam que apesar de acreditarem em Deus, não têm religião (7,9%) e aqueles que se 

auto-declararam agnósticos (1,6%). Embora em percentagens diferentes, os dados 

coletados por meio desta pesquisa em muito se assemelham àqueles apresentados por 

Dayrell et al. (op. cit), segundo os quais os católicos também constituem em maioria 

(61,5%), seguidos pelos evangélicos/protestantes (22,7%). Na pesquisa realizada pelos 

autores os dados também indicam um percentual de jovens que declaram acreditar em 

Deus, mas não seguir nenhuma religião (9,5%) e, assim como ao por nós encontrado, um 

percentual de 1,6% de jovens que afirmam não acreditar em Deus. 

Quanto à situação familiar e financeira dos adolescentes, constatamos que a 

maioria dos adolescentes (69,8%) vive com os pais (progenitores de ambos os sexos), 

seguido daqueles que vivem apenas com a mãe (23,8%). Apenas uma pequena parte dos 

adolescentes (1,6%) declarou que vive com o pai e outra pequena parcela (4,8%) afirmou 

que vive com outras pessoas, sendo essas avós, tias, primas e até mesmo madrinha)39. 

Portanto, nota-se que o modelo dominante ainda é o da família nuclear, composta pela 

unidade mãe, pai e filho(s), apesar da existência de algumas famílias monoparentais (16 no 

total, somando-se aquelas compostas apenas por mãe e filhos com aquelas compostas pelo 
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 De acordo com a classificação do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
38

 Os dados discutidos por Dayrell et al (2010) são referentes à etapa regional de uma pesquisa em âmbito 
nacional intitulada “Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas”, realizada em 
parceria com o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), Instituto Pólis (Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria em Políticas Sociais) e demais instituições parceiras. A etapa quantitativa da pesquisa 
(aplicação de questionário) contou com a participação de 1000 (mil) jovens com idade entre 15 a 24 anos, 
residentes na região metropolitana de Belo Horizonte. Já a etapa qualitativa (grupos de diálogo) contou com a 
participação de 122 jovens, também compreendidos na mencionada faixa etária. Cabe ressaltar que os dados 
encontrados nesta pesquisa também são discutidos por Dayrell et al (2006) – relatório regional da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte – e IBASE (2006) – relatório global, abarcando as sete regiões metropolitanas 
pesquisadas (Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo) e o Distrito 
Federal. 
39

 Na 1ª sessão de Encontros Grupais realizada com o 3º “Azul”, um dos participantes afirmou morar com uma 
professora, a qual tem com ele uma relação de mãe e filho. Esta é a família que ele escolheu para ele, afirmando 
que sua relação com os filhos desta mulher é melhor que a que ele tem com seus irmãos biológicos. 
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pai e filhos, o que indica 25% do conjunto de famílias), de três gerações (com a presença de 

avós e mães, por exemplo) e em rede de parentesco e amizade (madrinhas).  

Assim, se antes a família era tida como uma realidade fechada e previsível, 

sendo a família nuclear burguesa o modelo idealizado, hoje, falar em um modelo de família, 

em uma família genérica é quase impossível. A família nuclear burguesa, em que sobressai 

o amor conjugal e entre pais e filhos, a monogamia, a fidelidade, o cuidado intenso dos 

filhos no sentido de protegê-los e educá-los de acordo com os princípios da moral, da 

higiene e dos bons costumes, defendidos por esta classe social, aparece ao lado de 

inúmeras configurações familiares hoje existentes em nossa sociedade – como famílias 

monoparentais, de três gerações, e em rede de parentesco e amizade – com novas formas 

de organização da proteção e cuidado dos seus membros. Contudo, considerando-se o 

universo de sujeitos entrevistados nesta pesquisa, pudemos constatar que o agrupamento 

típico da família nuclear burguesa ainda é dominante. Porém, isto não significa a repetição, 

no seu interior, dos mesmos padrões de interação social identificados na família moderna 

burguesa. 

Desta forma, ressalta-nos Vaitsman (1994) que a família hierárquica com papéis 

bem definidos quanto a gênero e geração – denominada pela autora de família conjugal 

moderna –, teria dado lugar a uma família igualitária – tida como ideal –, “onde os papéis e 

atribuições de gênero e geração estariam com seus contornos cada vez mais diluídos” 

(VAITSMAN, op. cit, p. 14). Sendo assim, assiste-se hoje à modificação das formas de amor 

e cuidado, com relações mais abertas e dialógicas entre as gerações. A autora ainda nos 

destaca que “a família hierárquica não se tornou moderna, pois foi justamente a família 

moderna – e hierárquica – que nas classes médias urbanas veio sofrer a concorrência cada 

vez maior de novas formas de família” (VAITSMAN, op. cit, p. 15). Assim, lançando-nos mão 

das contribuições de Stacey (1990, citada por VAITSMAN, 1994), afirmamos que não há 

mais um modelo dominante de família, pois nenhuma estrutura ou ideologia surgiu para 

substituir a família conjugal moderna. Desta forma, as pessoas constroem e reconstroem as 

suas relações combinando estratégias e recursos tradicionais e modernos. 

Diferentes padrões de casamento e família passaram a coexistir, colidir e 

interpenetrar-se. Contribui para este quadro a crescente participação da mulher nas 

atividades públicas, rompendo com a dicotomia entre público e privado atribuída segundo o 

gênero, o que vem desafiar a metanarrativa patriarcal legitimadora da hierarquia sexual na 

sociedade moderna. Além disso, a conquista de direitos formais de cidadania pelas 

mulheres, ao desafiar a hierarquia sexual moderna, atinge sobremaneira a família, pois 

“quando homens e mulheres passaram a se definir como iguais e autônomos, sua 

estabilidade [da família] tornou-se frágil, uma vez que dependente dos desígnios da 

individualidade.” (VAITSMAN, op. cit, p. 22).  
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Assiste-se, assim, a uma crise da autoridade patriarcal, com as configurações 

familiares tendendo a se pautar em relações mais flexíveis e dialógicas entre as gerações – 

adolescentes e adultos, filhos e pais. Há o reconhecimento da importância de se exercer 

autoridade sobre os filhos, porém, há controvérsias quanto à forma de fazê-lo. Sendo assim, 

tem-se veiculado o entendimento de que exercer autoridade é diferente de ser autoritário. 

Lançando-se sobre essa questão, Ávila (2010), pautando-se sobre as contribuições de 

Barrère e Sembel (2006), ressalta-nos que os modelos de autoridade parecem diferenciar-

se segundo o tipo de ofício ocupado pelos pais e por sua trajetória escolar. Sendo assim, 

em famílias cujos pais ocupam ofícios que exigem reduzida qualificação é frequente o 

recurso a sanções físicas e materiais como estratégias de controle. Em contrapartida, em 

famílias cujos pais tiveram uma trajetória escolar de maior alcance e, portanto, ocupam 

funções de maior prestígio, as “estratégias de controle parecem estar associadas a opções 

mais flexíveis e dadas ao diálogo” (ÁVILA, op. cit, p. 66) 

Nos limites desta pesquisa, infelizmente, não podemos fazer esse tipo de 

associação – posto que este não era nosso foco –, nem mesmo precisar em que medida as 

relações entre pais (progenitores de ambos os sexos) e filhos podem ser classificadas como 

dialógicas. Contudo, por meio dos Encontros Grupais, pudemos perceber o quanto as mães 

dos adolescentes parecem cumprir um importante papel ao assegurar, em maior ou menor 

grau, o diálogo geracional. Nesta perspectiva, quando questionados sobre que assuntos 

costumam conversar com seus pais, grande maioria dos adolescentes relatou que 

conversavam de tudo com os pais, que não havia assunto proibido. As mães aparecem 

como a grande confidente, principalmente das adolescentes: “minha melhor amiga é minha 

mãe. Tudo, tudo, tudo eu falo pra minha mãe”, (E.G, 2ª Sessão, 01/12/10) relata Giovana, 3º 

“Laranja”. Um adolescente se queixa dos pais não darem muita abertura para conversarem 

sobre sexo em casa, em contrapartida, Túlio (3º “Laranja”) relata que conta tudo para sua 

mãe, mas não exatamente tudo, pois, segundo ele, o que ele faz de “errado” não conta para 

a mãe:  

“Tem duas pessoas pra quem eu falo tudo. Uma eu falo tudo, tudo, tudo e pra outra 
eu falo tudo. Pra minha mãe eu falo tudo. É lógico, me abro completamente. Pro 
meu irmão eu conto tudo o que eu conto pra minha mãe e o que eu faço de errado 
que a minha mãe não pode saber (Túlio, 3º “Laranja”, E.G, 2ª Sessão, 01/12/10) 

A mãe de Túlio casou-se novamente e Túlio tem um irmão mais velho. Apesar 

de não relatar ter dificuldades com o padrasto, Túlio não faz grandes menções a ele durante 

os Encontros Grupais. Como se pode perceber os adolescentes têm vivências diferenciadas 

com relação a suas famílias. Algumas adolescentes, mesmo relatando conversar sobre tudo 

com suas mães, dizem que sentem vergonha de se confidenciar sobre assuntos mais 

íntimos com suas progenitoras, e Kátia, que parece não ter uma relação muito harmoniosa 

com sua mãe, demonstra encantamento ao ver suas colegas dizerem que suas mães são 
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suas melhores amigas, e comenta: “Ai que lindo! Eu quero que minha filha seja assim 

comigo também!”. (E.G., 2ª Sessão, 01/12/10) Cabe ressaltar que a adolescente faz esse 

comentário projetando para uma situação futura, pois ela não tem filhos.  

Quanto à renda familiar mensal, a grande maioria (65%) afirmou que a renda 

mensal de sua família era de até 3 (três) salários mínimos40, seguido por aqueles que 

declararam ser entre 3 (três) e 6 (seis) salários mínimos (30,1%) e por aqueles que 

afirmaram ser acima de 6 (seis) salários mínimos (4,8%). Desta forma, nota-se que a grande 

maioria dos alunos atendidos pela escola provêm das classes populares, com renda mensal 

familiar de até 3 (três) salários mínimos, o que coloca um teto de R$ 1.530,00 (um mil 

quinhentos e trinta reais) mensais por família, ou menos. Infelizmente, nos limites do 

questionário, não podemos prever o tamanho das famílias, mas o instrumento nos fornece 

dados sobre as condições socioeconômicas dos adolescentes, que serão alvo de maior 

atenção neste momento. 

Questionada se mora em casa própria, a maioria (82,5%) declarou que sim e 

17,5% declarou não morar em casa própria. O fato de morar em casa própria, por mais 

precária que ela seja, já indica melhor condição social, uma vez que não há a preocupação 

em pagar o aluguel todo mês. Ainda no quesito casa própria, foi perguntado aos 

adolescentes se a família possuía outro imóvel. Deste modo, dentre aqueles que afirmaram 

residir em casa própria, a maioria (61,5%) afirmou não ter outro imóvel e 30,8% afirmou ter 

outro imóvel41. Já entre aqueles que declararam não morar em casa própria, a maioria 

(54,5%) declarou não ter outro imóvel, seguido por aqueles que declararam ter outro imóvel 

(27,3%), por aqueles que não sabem (9,1%) e por aqueles que não responderam 

(igualmente 9,1%). Destarte, isolando-se a categoria “possuir outro imóvel”, constata-se que 

56,7% dos adolescentes afirmaram não possuir outro imóvel, seguidos por aqueles que 

afirmaram possuir (28,4%), o que nos leva a uma proporção de 2/1. Sendo assim, podemos 

perceber que apesar da existência de maioria residindo em casa própria, quando se 

considera o fato de possuir outro imóvel, vemos que também a maioria não o possui. 

Quanto aos bens materiais, foi encontrada a seguinte distribuição: 79,3% 

afirmaram ter computador, 68,2% têm acesso à internet em casa42, 65% têm carro ou moto, 

e 23,8% possuem televisão de plasma em casa, sendo que alguns afirmam ter mais de um 

item destes em casa. Entre os que declararam possuir veículo automotor, embora pouco 

menos da metade (48,8%) não tenha informado o ano de fabricação do mesmo, nota-se que 

29,3% dos adolescentes (maior percentual) afirmou possuir carros fabricados nos últimos 5 

(cinco) anos (2006-2010), seguidos por aqueles que afirmaram que esta data refere-se à 
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 Considerando-se o valor do salário mínimo vigente até dezembro de 2010: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). 
41

 Nesta questão foi encontrado um percentual de 7,7% de “não-respostas”. 
42

 Esta questão pedia para que os adolescentes preenchessem quantos daqueles itens havia em sua casa. Por 
isso a soma dos percentuais não totaliza 100%. 
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década de 1990 e uma pequena percentagem (2,4%) que disse possuir carros/motos 

fabricados nos anos iniciais da década de 1970. No que se refere à quantidade de veículos 

na garagem de casa, a maioria dos adolescentes (68,3%) declarou possuir apenas 1 (um) 

carro/moto e 12,2% afirmou possuir 3 (três) ou mais veículos em casa. Chamou-nos a 

atenção o fato de que dois adolescentes afirmaram que sua família possui 4 (quatro) e 5 

(cinco) veículos, sendo que eles declararam possuir renda menor que seis salários mínimos. 

Os adolescentes que afirmaram ter melhor condição financeira declararam possuir menos 

veículos em casa (no máximo três). Assim, de posse desses dados, podemos afirmar que os 

adolescentes que compõem o universo de sujeitos dessa pesquisa possuem condição social 

um pouco privilegiada, apesar de a maioria (65%) declarar ter renda mensal familiar de até 3 

(três) salários mínimos. Isto pode ser um indicativo de que as condições de vida da 

população estão melhorando, o que é possibilitado pela facilidade de crédito, por um lado, 

mas também pode ser indicativo da baixa resistência de suas famílias aos apelos da 

sociedade de consumo. 

Lançando um olhar mais atento à faixa de renda compreendida entre 0 (zero) e 3 

(três) salários mínimos, nota-se que, no que diz respeito aos bens materiais, apesar de não 

constituir a maioria das respostas, um número significativo dos adolescentes (68,3%) 

afirmou ter computador em casa, seguido por aqueles que declararam ter carro/moto 

(58,5%) e por aqueles que declararam ter acesso à internet em casa (53,6%). Além disso, 

uma análise mais detida nos indica que 83% dos adolescentes nesta faixa de renda moram 

em casa própria. Entretanto, apenas 25% (um percentual relativamente alto) possuem outro 

imóvel. Ainda considerando a mencionada faixa de renda, entre os que possuem casa 

própria, a maioria (67,6%) não possui outro imóvel, seguido por aqueles que possuem 

(20,6%)43 e no que diz respeito a posse de veículo automotivo (carro/moto) foi constatado 

que grande parte (58,8%) dos adolescentes que declararam ter renda mensal familiar de até 

3 salários mínimos e morar em casa própria têm veículo automotivo (carro e/ou moto), 

sendo que destes, a maioria (80%) declarou ter apenas um. Mesmo sendo este um dado 

significativo, chama-nos a atenção o fato de que o restante (20%) declarou ter dois ou mais 

carros e/ou motos. 

Considerando-se os sujeitos que declararam ter renda mensal familiar de até 3 

(três) salários mínimos, residir em casa própria e possuir veículo automotivo, um percentual 

de 25% declarou ter carro e/ou moto com ano de fabricação referente aos 5 (cinco) últimos 

anos (2006-2010), seguido por aqueles fabricados na década de 1980 (15%). O percentual 

referente à década de 1990 e meados da década de 2000 não sofre variações, igualando-

se, ambos, a 5%. No entanto, ressalta-se o fato de que mais da metade dos adolescentes 
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 Nesta questão foi constatada uma taxa de 11,8% de abstenções de respostas. Acredito que isto tenha se dado 
porque muitos podem não se sentir muito à vontade para falar sobre suas condições socioeconômicas. 
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(55%) não informaram o ano ou mesmo o tipo (nome e marca) de veículo que possuem em 

casa. Lançando-se um olhar sobre os adolescentes que não informaram o ano de fabricação 

do carro/moto, é válido destacar que destes, uma pequena parcela (9,1%) declarou não 

saber o ano de fabricação do carro/moto. Acredito que isto possa ser explicado pela 

presença dominante de adolescentes do sexo feminino no universo de sujeitos da pesquisa; 

em geral, mulheres não são muito atentas a questões relacionadas a carro e/ou moto. 

Jogando luz, neste momento, sobre a faixa de renda compreendida entre 3 (três) 

e 6 (seis) salários mínimos, quanto aos bens materiais, os dados indicam que todos (100%) 

declararam que têm computador em casa, quase todos (94,7%) que têm acesso à internet 

em casa, mais da metade (73,4%) que possuem veículo automotor, e menos da metade 

(36,8%) que possuem televisão de plasma. Embora em um percentual baixo, foi possível 

constatar que 10,5% dos adolescentes nesta faixa de renda possuem empregada 

mensalista em casa. É possível constatar, também, que grande parte (79%) declarou morar 

em casa própria e pouco menos da metade (48%) declarou não possuir outro imóvel, 

seguido por aqueles que declararam possuir outro imóvel (47%) e por aqueles que 

declararam não saber (5,3%) se a família possui ou não outro imóvel além daquele em que 

residem.  

Levando-se em conta o percentual de adolescentes que declarou residir em 

casa própria, foi possível perceber que exatamente a metade (50%) possui outro imóvel e a 

grande maioria (81,2%) declarou possuir veículo automotivo (carro e/ou moto)44
. Assim, 

entre os que declararam ter carro e/ou moto, 31,2% alegaram que o ano de fabricação do 

mesmo estava compreendido entre os anos de 2006 e 2010, 12,5% afirmaram ser a década 

de 1990, sendo este também o percentual de respostas para os 5 (cinco) primeiros anos da 

década de 2000 (2000-2005). Todavia, chama-nos a atenção o alto percentual de sujeitos 

que não informaram o ano do carro (56,2%) – alguns não informaram nem mesmo o modelo 

e marca do mesmo. Cabe ressaltar que destes, pequena parte (22,2%) não informou o ano 

do carro/moto alegando não saber, e o restante (77,8%), apenas não mencionou esta 

informação. Quanto à quantidade de carros e/ou motos, esta ficou assim distribuída: 46,1% 

dos adolescentes possuem apenas um carro e/ou moto, 30,8% possuem dois carros e/ou 

motos e o restante (23,1%) declarou possuir três ou mais carros e/ou motos.  

Já entre os adolescentes que declararam possuir renda mensal familiar acima de 

6 (seis) salários mínimos, foi possível constatar que todos (100%) declararam ter 

computador, acesso a internet em casa e possuir veículo automotor (carro e/ou moto). Um 

dado que nos chamou atenção refere-se à posse de televisão de plasma. Se 

estabelecermos um parâmetro de comparação entre os sujeitos com renda entre 3 (três) e 6 
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 Estes dados referem-se a questões diferentes no questionário, por isso a soma ultrapassa 100%. 
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(seis) salários mínimos e aqueles com renda acima de 6 (seis) salários mínimos, veremos 

que, no que diz respeito a este item, as taxas de respostas estão muito próximas: 36,8% 

para os primeiros e 33,3% para os últimos, o que nos sugere um nível de vida muito 

próximo, apesar da diferença no valor da renda mensal familiar. Quanto à data de fabricação 

do veículo automotor, todos (100%) os adolescentes declararam que esta está 

compreendida nos últimos cinco anos (2006-2010) e uma minoria (33,3%)45 afirmou que a 

mesma está compreendida entre os anos da década de 1990 – para ser mais exata, 1997. 

Já no que concerne à quantidade de carros e/ou motos, o percentual de adolescentes que 

declarou ter 1 (um), 2 (dois), 3 (três) ou mais é exatamente igual, o que não nos permite 

fazer nenhuma inferência sobre o padrão de vida desses adolescentes no que diz respeito a 

esse item.  

Em suma, no que toca à situação sócio-econômica dos adolescentes, podemos 

constatar que grande maioria está compreendida na faixa de renda entre 0 (zero) e 3 (três) 

salários mínimos, reside em casa própria e, apesar de não possuir outro imóvel, possui 

carro e/ou moto. A despeito de haver alguns adolescentes com situação financeira mais 

favorável – maior número de carros e posse de outro imóvel além da residência – nota-se 

que grande parte daqueles que declaram possuir veículo automotor, ao mencionar a marca 

e modelo deste, os dados indicam que a grande maioria pode ser classificada entre os 

chamados “carros populares”. Por outro lado, lançando-se um olhar mais detido sobre a 

condição social dos adolescentes, alunos do Ensino médio de escola pública, percebemos 

que apesar de provenientes dos setores populares, têm acesso a bens próprios à classe 

média (como carros, motos, computadores, acesso à internet em casa, entre outros). 

Isto pode ser indicativo de uma “nova classe média”, fruto do desenvolvimento 

econômico do país no decorrer da última década. A ascensão desta nova classe média é 

fruto da redução da desigualdade, propulsionada pelo crescimento econômico que se 

verificou nos anos de 2007 e 2008 em nosso país, possibilitado pela recuperação do 

mercado de trabalho. Todas essas condições levaram ao que Neri (2008) denomina de 

boom da classe C: “casa, carro, crédito, computador e carteira de trabalho todos em meados 

de 2008 estão nos seus recordes históricos” (NERI, op. cit., p. 7). 

Ainda nos detendo sobre a situação familiar dos adolescentes, os dados indicam 

que, no que toca à escolaridade dos pais (progenitor do sexo masculino), a maioria (34,9%) 

declarou que seus pais possuem Ensino fundamental incompleto, seguido por aqueles que 

declararam que seus pais possuem Ensino médio completo (28,6%). Considerando, agora, 

a escolaridade das mães, a maioria (33,3%) declarou que suas mães também possuem 

Ensino fundamental incompleto, seguido por aqueles que declararam que o nível de 
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escolaridade de suas mães é o ensino fundamental completo (25,4%). Assim, 

estabelecendo-se um parâmetro entre a escolaridade dos pais e mães dos adolescentes, 

nota-se que eles possuem o mesmo nível de escolaridade: Ensino fundamental incompleto. 

Portanto, os adolescentes tendem a ter uma trajetória escolar mais longa que os pais (mães 

e pais), uma vez que estão concluindo o Ensino médio e a grande maioria (74,6%) declarou 

que pretende cursar a universidade.  

Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual frequenta a escola, grande parte 

dos adolescentes (92%) declarou que o faz porque acha importante para seu futuro 

profissional. Além do mais, a maioria (63,5%) declarou que considera que o que aprende na 

escola tem coisas úteis e inúteis em número equilibrado, seguido por aqueles que 

consideram que o que aprendem na escola tem tudo a ver com o que necessitam para a sua 

vida profissional (30,1%). Somando-se estes dois percentuais, temos que 93,6% dos 

adolescentes conferem à escola uma importância crucial para o seu futuro profissional. 

Neste quesito, apenas 1,6% declarou que o que aprende na escola é completamente 

desnecessário e sem utilidade para sua vida profissional e 4,8% declarou que em sua 

maioria é pouco importante. 

A pesquisa apontou, ainda, a existência de 25,4% de adolescentes que 

trabalham. Desses, a maior parte (43,8%) está empregado sem carteira assinada, 25% são 

aprendizes e 12,6% são empregados com carteira assinada (12,6%). Os demais (bolsista de 

projetos sociais, autônomos com INSS e outras situações) contam, cada um, com 6,2% das 

respostas. Somando-se os percentuais de adolescentes trabalhando sem carteira assinada 

(43,8%) e os três últimos percentuais (6,2% cada um), verifica-se que há 62,2% de 

adolescentes vivenciando uma situação precária de trabalho, sem comprovação formal de 

experiência. Por outro lado, foi constatado que grande parte dos adolescentes (49,2%, 

praticamente metade) não está trabalhando. Desses, apenas 3,2% declararam que estão 

procurando trabalho e 12,9% não estão procurando trabalho. 

Os dados encontrados nesta pesquisa têm pontos de divergência e 

convergência com aqueles encontrados por Dayrell et al (2010). Enquanto os autores 

verificam um percentual de 41,7% de jovens trabalhando, nesta pesquisa apenas 25,4% 

relataram encontrar-se nesta condição. Portanto, enquanto na pesquisa realizada pelos 

autores os dados indicam que a maioria dos jovens está trabalhando, nesta pesquisa, tem-

se um percentual maior de adolescentes não trabalhando. Porém, considerando-se o 

percentual de jovens que estão trabalhando, os dados encontrados pelas duas pesquisas 

dialogam, na medida em que em ambas foi verificado um grande percentual de 

adolescentes/jovens trabalhando em situação informal de trabalho (sem carteira assinada e 

autônomo). Entretanto, diferentemente dos jovens entrevistados pelos autores, nesta 

pesquisa apenas a minoria (3,2%) dos adolescentes que declararam não estar trabalhando 
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estão à procura de trabalho, enquanto na pesquisa realizada pelos autores esta 

percentagem sobe para 64,5%. 

Contudo, a dimensão do trabalho assume relevância para os jovens 

entrevistados nesta pesquisa, uma vez que ao serem questionados sobre se gostariam de 

conciliar os estudos e o trabalho, grande maioria (61,9%) declarou que sim e justifica esta 

escolha afirmando ser importante a independência financeira. Um dos adolescentes assim 

comenta: “gostaria de estudar para que eu tenha um futuro melhor, mas também gostaria de 

trabalhar para meu sustento” (comentário concernente à questão presente no questionário, 

adolescente do sexo feminino). Também nos Encontros Grupais os adolescentes ressaltam 

a importância de trabalhar para o sustento próprio, principalmente agora que estão 

terminando o Ensino médio e completando 18 anos. Segundo eles, a passagem para os 18 

anos traz mudanças e, junto com elas, mais responsabilidades. Sendo assim, quando 

questionados sobre os planos para este ano de 2011, alguns adolescentes incluem nestes o 

fato de conciliar o trabalho e os estudos. Simone, em um encontro grupal, assim nos 

enfatiza: 

acho que não é nem tanto por trabalhar, acho que é... vai ser muito mais 
responsabilidade, ainda mais que está passando pra 18 anos. Aí... assim, em casa 
mesmo, você não vai ter mais aquela „mima‟ de... você está indo pra escola, você 
tem a obrigação de estudar. Praticamente só isso. Tem um trabalhinho ali e aqui, 
mas praticamente é só estudar. Você não vai deixar de estudar pra trabalhar. Agora 
a partir do ano que vem não. Aí já é uma coisa totalmente diferente (E.G, 2ª Sessão, 
3º “Verde”, 07/12/2010). 

Lidiane complementa a fala da colega da seguinte forma: 

a gente é praticamente obrigada, não obrigada, a trabalhar. Porque vai chegando o 
tempo os pais da gente não vai mais é... bancar a gente. E como que a gente vai 
ficar!?! É... tem esse medo da gente não conseguir um trabalho, tal. Essa, esse 
medo (E.G, 2ª Sessão, 3º “Verde”, 07/12/2010). 

Portanto, apesar de não estarem procurando emprego no momento, percebe-se 

a valorização do trabalho por parte dos adolescentes. Ao que tudo indica, a conclusão do 

Ensino médio representa um divisor de águas em suas vidas, momento em que irão ter que 

se haver com mais responsabilidades, entre elas o trabalho. Mas enquanto ainda estão 

concluindo os estudos, esta não parece ser uma preocupação momentânea. 

No que diz respeito à proporção masculino/feminino, os dados coletados indicam 

que grande maioria dos participantes da pesquisa é do sexo feminino (66,7%), ao passo que 

os representantes do sexo masculino somam 33,1%. Na Escola, tomando-se, por exemplo, 

as três turmas que frequentam o 3º ano do Ensino médio do turno da manhã, tem-se 64,6% 

de alunos do sexo feminino e 35,4% do sexo masculino. Mesmo os questionários não 

contemplando a totalidade de alunos (muitos já não estavam frequentando a escola 

naqueles dias), percebe-se que a distribuição entre os gêneros permanece quase que 

inalterada. 
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Esses dados chamam-nos a atenção para o progresso de homens e mulheres 

no sistema educacional. Godinho et al (2005), abordando a trajetória da mulher na educação 

brasileira, destacam que em 1996 o percentual de matrículas de mulheres no Ensino médio 

era de 56,8%; já em 2003 este número cai para 54%. Mesmo havendo uma ligeira queda no 

número de matrículas de mulheres, durante aquele período, isso não tornou-se um padrão 

estável, a julgar pelos dados encontrados por esta pesquisa. Assim, alertam-nos Corti e 

Souza (2004) para o fato de que, à medida em que aumenta o nível de escolarização, 

cresce a participação feminina. Citando os dados referentes ao Censo Escolar de 2003, as 

autoras destacam que, naquele ano, na creche, as crianças do sexo feminino 

representavam 48,6% do total de matrículas, mas passam a ser maioria (73,4%) em 5.395 

municípios que ofertam o Ensino médio. Dialogando com esses dados, Godinho et al (op. 

cit) afirmam que, a partir do Ensino médio, as matrículas femininas passam a constituir 

maioria no conjunto de matrículas para os níveis médio e superior de educação. Entre os 

fatos que podem explicar tal ocorrência, podemos citar a emancipação feminina. O ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho as estimula a buscar aperfeiçoamento profissional por 

meio de mais anos de permanência em instituições de ensino, até mesmo como forma de 

superar a discriminação salarial. 

Entretanto, não podemos deixar de considerar que essa grande proporção de 

sujeitos do sexo feminino entre os adolescentes que compõem o universo de sujeitos dessa 

pesquisa exige uma análise mais atenta às questões de gênero. Por exemplo, no que toca à 

primeira experiência sexual, 57,1,% dos adolescentes entrevistados afirmam que esta ainda 

não ocorreu, o que pode ser decorrente da super-representação feminina. Em um olhar mais 

detido, percebe-se que, dos que afirmam que ainda não tiveram sua primeira experiência 

sexual, 69,5% são do sexo feminino e 30,5% do sexo masculino. Em contrapartida, 47,6% 

do total de sujeitos masculinos afirmam já terem tido sua primeira experiência sexual contra 

38,1% do total do sexo feminino. 

Ainda no quesito sexualidade, os adolescentes elencam como motivos que os 

teriam levado à primeira experiência sexual o amor (65,4%) e o desejo sexual (53,8%)46, 

seguidos pela curiosidade (15,4%) e pressão do(a) parceiro(a), que contou com 7,7% das 

respostas. Afonso (2001), ao analisar mais a fundo a relação da adolescência com a 

sexualidade, traz para a discussão dados que associam o desejo sexual a um motivo 

tipicamente masculino, e o amor a um motivo tipicamente feminino. Em pesquisa realizada 

pela autora, 64% das adolescentes afirmou que sua primeira relação sexual ocorreu devido 

a desejo sexual, resposta confirmada por 70% dos adolescentes do sexo masculino. Já o 
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amor foi colocado como motivo por 20% das adolescentes, contra 18% dos adolescentes do 

sexo masculino, o que nos sugere uma aproximação dos padrões entre os gêneros. 

Voltando aos dados coletados por meio do questionário usado na pesquisa 

desta dissertação, que tem na amostra uma maior presença de adolescentes do sexo 

feminino, se fizermos uma incursão mais a fundo verificaremos que, dos adolescentes que 

afirmam que sua primeira relação sexual se deu por amor, 23% são do sexo masculino e 

77% do sexo feminino. Embora a princípio estes dados pareçam corroborar com os dados 

apresentados por Afonso (2001), uma vez que uma maior percentagem de adolescentes do 

sexo feminino coloca o amor como o motivo, ou um dos motivos, para sua primeira relação 

sexual, em comparação com os adolescentes do sexo masculino, que costumam nomear 

como motivo o desejo sexual, podemos ver que na pesquisa realizada por Afonso (op. cit) 

os dados referentes a ambos os gêneros estão bem próximos, sugerindo uma aproximação 

entre os padrões, como já assinalado. Porém, quando temos em mãos os dados por nós 

coletados, vemos que os percentuais estão bem distantes, o que sugere, por um lado, um 

distanciamento e, por outro, uma manutenção de antigos padrões, com garotas valorizando 

mais o amor como motivo para uma primeira relação sexual, ao contrário dos garotos. 

Porém, quando nos detemos sobre aqueles que afirmaram ser o desejo sexual 

um dos motivos de sua primeira experiência sexual, os dados coletados indicam uma 

proporção de 50% para ambos os sexos47. Nota-se, assim, uma mudança nos elementos 

valorizados por rapazes e moças como razões para a ocorrência da primeira experiência 

sexual. Enquanto o amor continua identificado como um valor tipicamente feminino, nota-se 

que tanto rapazes como moças têm assumido o desejo sexual como motivador de sua 

iniciação sexual. Aos poucos, a sexualidade tem deixado de ser tabu, e os adolescentes, 

sobretudo os do sexo feminino, têm falado sobre o assunto com mais naturalidade. Contudo, 

acredito que o fato de o questionário não exigir a identificação dos adolescentes tenha 

contribuído para que, em sua grande maioria, eles não se sentissem constrangidos ao 

abordar esse assunto48.  

Ainda relacionado à sexualidade, questionamos aos adolescentes o que eles 

achavam de “ficar com”. Os dados indicam que daqueles que responderam a essa questão 

(4,4% não responderam) apenas 4,5% não concordam com tal prática afetivo-sexual (todos 

do sexo feminino) e 79,4% dos adolescentes acham o “ficar com” válido apenas quando não 

se está namorando (o que significa que tal prática pode ser mantida por uma parcela dos 

que estariam namorando). Os respondentes femininos que afirmam achar válido “ficar com” 

quando não se está namorando compõem 85,7% do universo de sujeitos femininos – um 
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número bem alto, com certeza –, ao passo que 66,7% dos respondentes masculinos 

afirmam o mesmo. Isso é indicador de uma mudança de valores, pois um valor tipicamente 

feminino (fidelidade) cada vez mais ganha espaço no mundo masculino. 

Segundo Silva (2002), o “ficar” possui regras e normas para acontecer, dentre as 

quais citamos a falta de compromisso entre os parceiros e a efemeridade da relação, que 

em muitas ocasiões dura apenas algumas poucas horas. Os adolescentes entrevistados 

pela autora descrevem o “ficar” como um momento de descoberta, que pode, muitas vezes, 

anteceder o namoro. Diante disso, percebemos a existência de um conflito entre as regras 

do “ficar”, anteriormente mencionadas, e aquelas que regem o namoro, as quais exigem 

compromisso, fidelidade e pressupõem um relacionamento mais duradouro, o que pode 

explicar o fato de os adolescentes por nós entrevistados terem mencionado concordância 

com o “ficar” apenas quando não se está namorando. 

Reportando-nos agora à porcentagem de sujeitos que acham o “ficar com” válido 

sempre (10,4%), nota-se que destes 43% são do sexo feminino e 57% do sexo masculino. 

Mesmo sendo esta uma porcentagem relativamente baixa (10,4%), perante a totalidade de 

adolescentes entrevistados, quando analisamos um pouco mais a fundo os dados podemos 

perceber que a atitude de não se preocupar tanto com a fidelidade em um relacionamento 

ainda parece prevalecer como eminentemente masculina, embora as taxas de distribuição 

entre os sexos não estejam tão distantes uma da outra (43% para o sexo feminino e 57% 

para o sexo masculino).  

A grande maioria de afirmações masculinas alegando que o “ficar com” é válido 

sempre pode estar relacionado ao fato de que mesmo o “ficar” sendo reconhecido como 

uma modalidade de relacionamento amoroso caracterizada pelo descompromisso e por seu 

caráter breve, ainda vigoram na sociedade modelos sociais diferentes para moças e 

rapazes: a elas cabe o recato, a preservação e a discrição, enquanto a eles identifica-se a 

imagem da agressividade, da iniciativa. Um garoto que fica sempre, em qualquer ocasião, 

namorando ou não e com quantas garotas lhe convier em uma mesma noite, é visto pela 

sociedade com melhores olhos do que uma garota que manifeste a mesma atitude. É neste 

sentido que Silva (op. cit.) nos fala das “regras do ficar”. Uma vez que ainda persistem em 

nossa sociedade algumas velhas estruturas e cobranças de antigos modelos de 

comportamento, estabelecem-se normas referentes a “quem pode, o que se deve fazer, 

como e onde „ficar‟” (SILVA, op. cit, p. 33). Por outro lado, os dados acima elucidados 

indicam uma diluição da diferença, na medida em que as atitudes das garotas neste quesito 

têm apontado para uma transgressão da norma. Elas também têm vivido sua “condição 
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adolescente”49 de modo a vivenciar novas experiências cada vez mais calcadas no tempo 

presente: a adolescência como o tempo do sentir, do experenciar. 

Finalizando esta questão, temos aqueles que responderam não concordar com o 

“ficar com”, os quais correspondem a 4,8% do universo de sujeitos da pesquisa. 

Aproximando-nos um pouco mais desses dados, pudemos notar que são todos do sexo 

feminino, 33,3% já tiveram sua primeira experiência sexual, 66,7% são católicas e 33,3% 

evangélicas, o que nos traz algumas dificuldades para explicar a discordância dessas 

adolescentes com o “ficar com”, uma forma de relacionamento amoroso cada vez mais 

comum entre os adolescentes. Sendo assim, ressaltam-nos Matos et al (2005) que, apesar 

de considerada por muitos adolescentes como uma relação “normal”, o “ficar com” soa para 

muitos como estranho e esquisito, justamente por se consistir no desenvolvimento de um 

contato relativamente íntimo, pontual, e no qual não há a necessidade de ver a pessoa 

novamente, não havendo nada que vincule o casal. 

Outro importante aspecto da “condição adolescente” é o relacionamento afetivo, 

que é elencado pelos adolescentes como uma forma de passar seu tempo livre. A presença 

dos compromissos de uma relação conjugal (estar casado ou morar junto) não faz parte do 

modelo de relacionamento afetivo dos adolescentes entrevistados, o que pode ser explicado 

pela pouca idade dos mesmos (17 a 19 anos). Desta forma, a maioria dos adolescentes se 

autodeclarou solteiro (57,1%), seguido por aqueles que estão namorando (28,6%) e pelos 

que estão ficando (11,1%). 

Ao responder ao questionário alguns adolescentes acrescentaram o item 

enrolando aos itens desta questão, correspondendo a 3,2% do universo de sujeitos. Vê-se, 

assim, que há uma diferença entre o “enrolar” e o “ficar”, entretanto, como este não é o foco 

desta pesquisa, não se pode precisar em que medida eles são diferentes segundo os 

adolescentes entrevistados. Buscando jogar luz sobre essa questão, lançamos mão das 

contribuições de Afonso (2001) que, ao se deter sobre as representações do “rolo”, destaca-

nos que os adolescentes tendem a descrever o “ter rolo com alguém” como um 

relacionamento eventual com a mesma pessoa, sem compromisso. Já ao se deter sobre a 

representação do “ficar”, a autora ressalta que os adolescentes tendem a descrever o “ficar 

com alguém” como um relacionamento passageiro com envolvimento físico apenas parcial 

(beijar/abarçar). 

Cabe ressaltar, contudo, que não há incompatibilidade entre estar solteiro, 

namorando, enrolando ou ficando. Levando-se em conta que a opção casado(a)/vive junto 

não foi assinalada por nenhum dos respondentes – e que esta é a única opção que 

inviabiliza o estar/ser solteiro –, podemos afirmar que 100% destes são solteiros. E assim, 
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considerando-se a totalidade de sujeitos, no que se refere ao relacionamento afetivo, temos 

que 57,1%, no momento, não possui nenhum tipo de relação afetivo/amorosa seja ela com 

nenhum, pouco, ou muito compromisso – o que no questionário estava identificado pela 

opção solteiro – seguido por aqueles que se autodeclararam namorando (28,6%), ficando 

(11,1%) e enrolando (3,2%).  

Tentando estabelecer uma relação entre a concordância ou não com o “ficar 

com” e o relacionamento afetivo tem-se que, daqueles que declararam que o “ficar com” é 

válido sempre, a maioria (57,1%) se declarou solteira, seguido por aqueles que afirmaram 

estar namorando (28,6%) e por aqueles que estão ficando (14,3%). Isto indica que a atitude 

de ficar sempre ainda é uma atitude vinculada a pessoas solteiras, embora não possamos 

desprezar o percentual de pessoas que estejam namorando e afirmam o “ficar com” válido 

sempre.  

Fechando o bloco temático sobre sexualidade, tem-se a projeção para o 

casamento. Os dados indicam que 38,1% dos sujeitos querem se casar, mas colocam como 

condição para que isto se realize o surgimento de um grande amor; seguido por aqueles que 

querem se casar incondicionalmente (33,3%); por aqueles que afirmam que casamento não 

está em seus planos (19%) e por aqueles que afirmam que pode haver casamento ou morar 

junto, tanto faz (9,5%). Assim, somando-se os percentuais referentes àqueles que querem 

se casar apenas se surgir um grande amor (38,1%) àqueles que querem se casar 

incondicionalmente (33,3%) e àqueles que declararam que pode haver casamento ou morar 

junto tanto faz (9,5%), tem-se que 80,9% dos adolescentes entrevistados ainda ambicionam 

um casamento, com uma parcela expressiva ainda colocando o amor romântico como 

preponderante na decisão de constituição de uma relação conjugal. Tomando-se por base 

esse percentual (80,9%) e lançando-se a ele um olhar mais atento às questões de gênero, 

podemos perceber que destes, grande maioria é do sexo feminino (74,5%) e o restante 

(25,5%) é do sexo masculino. 

A pesquisa apontou, ainda, no quesito relação com a família, que mais da 

metade (54%) dos adolescentes não costuma fazer muitos programas de lazer com a 

família, saindo com seus familiares apenas em ocasiões como casamentos, batizados, etc.; 

seguido por aqueles que frequentemente saem com a família e acham bom (38,1%). Mesmo 

que estes dados pareçam indicar que os adolescentes não valorizam os momentos com a 

família, ao nos determos sobre seus momentos de lazer, os dados indicam que 23,8% dos 

adolescentes passam seu tempo livre visitando familiares e 20,6% conversando com seus 

pais e irmãos. Ainda, apenas uma pequena parcela (7,9%) declarou nunca fazer tais 

programas com sua família porque não gosta. Contudo, somando-se este percentual ao 

percentual de adolescentes que declarou sair com a famíla apenas em ocasiões como 

casamento, batizado, etc, temos que 61,9% dos respondentes compartilham os programas 
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provavelmente com as pessoas de fora da família, como amigos(as) e namorados(as), por 

exemplo. Isso não necessariamente indica uma recusa à relação com os familiares, mas sim 

a busca de compartilhar uma cultura de pares que amplia o mundo relacional adolescente. 

Nos Encontros Grupais realizados nos meses de novembro e dezembro de 2010, muitos 

adolescentes relataram ter uma ótima relação com sua família; grande parte das moças tem 

a mãe como melhor amiga e confidente. 

A despeito do que tem sido correntemente veiculado acerca da existência de 

uma relação conflituosa entre a juventude e a família, vemos que os adolescentes ouvidos 

nesta pesquisa, em sua maioria, constroem com seus familiares uma relação pautada no 

convívio harmonioso e no diálogo. Neste sentido, devemos ter um posicionamento crítico 

diante da forma como a juventude [e a adolescência] tem sido frequentemente concebidas. 

Não é incomum nos depararmos com referências a estas fases da vida como momentos de 

crise e distanciamento da família, de forma a sugerir uma possível crise da família como 

instituição socializadora (DAYRELL, 2003). Porém, torna-se necessário lançar um olhar 

crítico sobre esse “modelo de ser jovem”, caso contrário corremos o risco de analisar o 

jovem de forma negativa, o que nos impossibilita apreender os “modos pelos quais os 

jovens, principalmente se forem das camadas populares, constroem as suas experiências”. 

(p. 41).  

Outro importante aspecto é a sociabilidade que, nesta pesquisa, aparece 

associada aos momentos de lazer e na participação social em grupos. Desta forma, quando 

questionados sobre como passam seu tempo livre, na maior parte das vezes, a grande 

maioria dos adolescentes (80,9%) disse que ouvindo música, seguido por aqueles que 

passam vendo televisão (65,1%)50. Salta aos nossos olhos a percentagem de adolescentes 

que passam seu tempo livre ao computador, seja em casa ou na lan house (60,3%), o que 

indica uma mudança nos padrões de vida dos setores populares. Todavia, a dimensão da 

amizade também se faz presente, uma vez que pouco mais da metade (52,4%) declara que 

passa seu tempo livre “batendo papo” com amigos na sua casa ou na deles, seguido por 

aqueles que também passam seu tempo livre “batendo papo” com os amigos, mas, desta 

vez, em espaços públicos, como praças, shopping, rua (33,3%). Destacamos ainda a 

presença da religiosidade: 15,9% dos adolescentes declaram que passam seu tempo livre 

na Igreja. Este dado tem sua importância, pois como já mencionado, quando questionados 

se participam de algum grupo, a maioria (56,2%)51 afirmou participar de grupos religiosos. 

Por último destacamos aqueles que declararam frequentar cinema e/ou teatro (11,1%). 
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Sendo São João del Rei uma cidade que já recebeu o título de Capital Brasileira da Cultura, 

com a realização de eventos culturais (espetáculos de dança, teatro, cinema e festivais 

culturais) de fácil acesso à população, este é um percentual relativamente baixo. 

Quando perguntados sobre qual o assunto mais comum entre amigos, a maioria 

(79,4%) declarou ser garotos, garotas (sexo, namoro), seguido por festas (54%)52 e música 

(44,4%). A escola ocupa a quarta posição entre os assuntos mais conversados, com 42,8% 

das respostas. Apesar de não ser o assunto principal, nota-se que a escola está entre as 

preocupações dos adolescentes. Embora no questionário muitos tenham se omitido nos 

comentários sobre o que gostariam de mudar e propor para a escola, durante os Encontros 

Grupais, os adolescentes apresentaram muitas críticas e propostas. Segundo uma das 

participantes, “a estrutura da escola toda tinha que ser diferente” (Kátia, 18 anos, E.G, 3ª 

Sessão, 3º “Laranja”, 06/12/2010). A aluna reclama da relação com os funcionários da 

secretaria, com a supervisão e até mesmo com alguns professores. Entre as propostas que 

os adolescentes gostariam de fazer para a escola é a realização de aulas mais dinâmicas 

que ocupa a primeira posição com 11,3% das respostas, seguido do desejo de que os 

terceiros anos tivessem aula de geografia e história (4,8%); uma pequena parcela dos 

adolescentes se preocupa com a preparação para o vestibular (3,2%). Fazemos aqui 

apenas uma apresentação preliminar dos dados referentes às propostas que os alunos 

gostariam de fazer à escola. Estes dados serão melhor discutidos no Capítulo 4.  

Apenas uma pequena parte (9,5%) declarou conversar sobre a situação do 

Brasil, seguido por aqueles que declaram conversar sobre política em geral (7,9%), o que 

sugere uma crise nas formas tradicionais de participação e socialização política (IBASE, 

2006). Estes dados poderiam nos levar a classificar a juventude atual como desinteressada 

e alienada, porém, estabelecer uma comparação entre momentos históricos distintos nos 

levaria a uma idealização da juventude, que não condiz com a sociedade atual. Assim, 

parece haver um ideal de participação juvenil que não dialoga, nem considera as condições 

efetivas para o seu engajamento social e político (MARTINS, 2010b). As jovens gerações 

vivem os problemas de seu tempo de forma a construir novas formas de participar da cena 

pública. Nesta perspectiva, os dados da pesquisa nos indicam que 68,3% dos adolescentes 

nunca colaboraram com nenhum meio de comunicação; 20,6% já colaboraram através da 

produção de vídeos, seja para trabalhos da escola, seja para a divulgação de eventos 

culturais dos quais iriam participar, seguidos por aqueles que já colaboraram com o Jornal 

da Escola (9,5%). 

Perguntados se procuram se informar das coisas que estão acontecendo no 

mundo, grande maioria dos adolescentes (90,5%) informou que sim, 7,9% declararam não 
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procurar se informar e 1,6% não respondeu à questão. Nos comentários realizados nos 

questionários e nos Encontros Grupais, a importância de se estar sempre informado 

aparece relacionada ao fato de se estar sempre atualizado, para se ter argumentação e ter 

maior compromisso com a sociedade. Trazemos abaixo alguns comentários realizados 

pelos adolescentes, no que concerne ao fato de procurar estar informado sobre as coisas 

que estão acontecendo no mundo. Os comentários trazidos são ilustrativos daqueles que 

responderam afirmativamente à questão. Sendo assim, os adolescentes procuram se 

informar: 

 Para estar atualizada (Adolescente do sexo feminino, 17 anos, 3º 
“Verde”). 

 Saber o que acontece no nosso mundo é fundamental para que se 
tenha um maior compromisso com a sociedade (Adolescente do sexo 
feminino, 17 anos, 3º “Verde”). 

 O que está acontecendo no mundo é de meu interesse porque eu 
estou inserida nele (Adolescente do sexo feminino, 17 anos, 3º 
“Laranja”). 

 Para ter argumentação. (Adolescente do sexo feminino, 18 anos, 3º 
“Laranja”) 

 Gosto de estar atualizada nos acontecimentos para 
consequentemente não me perder nas conversas (Adolescente do 
sexo feminino, 18 anos, 3º “Laranja”). 

 Porque eu acho que a gente faz parte do mundo, por isto devemos 
saber o que está acontecendo (Adolescente do sexo feminino, 19 
anos, 3º “Azul”). 

 Saber o que acontece na atualidade é essencial para a vida do ser 
humano, quanto mais informado mais enriquecido se torna o homem 
(Adolescente do sexo feminino, 18 anos, 3º “Azul”). 

Questionados sobre como costumam se informar, grande maioria dos 

adolescentes (77,8%) afirmou que o faz através de televisão, seguido por aqueles que 

costumam se informar pela internet (65,1%)53, por jornais/revistas escritos (54%), 

amigos/turma (47,6%), familiares (38,1%), colegas de escola (34,9%), rádio (25,4%), 

professores (23,8%) e colegas de trabalho (3,2%). Como se pode ver, a televisão continua 

sendo o principal meio de informação dos adolescentes. E, somando-se os percentuais de 

quem procura se informar através de amigos/turma, colegas de escola e colegas de 

trabalho, temos que 85,7% dos adolescentes têm na rede de amizades uma importante 

fonte de informação, ultrapassando as demais fontes citadas. Dayrell et al (2010), em 

pesquisa realizada com jovens da região metropolitana de Belo Horizonte, no período de 

julho de 2004 a novembro de 2005, levanta dados semelhantes, mas que nos levam a 

refletir sobre os padrões de comportamento dos jovens 

Também na pesquisa realizada pelos autores, a maioria dos jovens (83%) 

declarou que costuma se informar através da televisão, seguido pelos jornais e revistas 

(52,7%), rádio (49,2%), amigos, turma ou colegas de trabalho (24,3%), internet (21,5%), 

                                                
53

 Nesta questão poderia ser marcado mais de uma opção, o que explica o fato da soma dos percentuais passar 
de 100%. 



53 

 

familiares (17,8%), professores (13,3%) e colegas de escola (11,8%). Sendo assim, algumas 

divergências são percebidas, uma vez que, enquanto os dados por nós coletados indicam 

que a internet ocupa uma posição privilegiada no acesso à informação – ficando atrás 

apenas da televisão –, os dados coletados pelos autores indicam que ela ocupa a quinta 

posição. Tentando estabelecer um parâmetro entre os dados encontrados em ambas as 

pesquisas, podemos perceber que, embora em ambas haja maior prevalência de jovens 

provenientes dos setores populares54, há diferentes padrões de acesso à internet a ao 

computador. Os dados por nós coletados indicam que 79,3% dos adolescentes têm acesso 

a computador e 68,2% têm acesso à internet, independente da renda mensal familiar (dados 

já discutidos em momento anterior neste mesmo capítulo). Por outro lado, os jovens 

entrevistados em pesquisa realizada por Dayrell et al (2006)55, apesar de terem acesso ao 

computador (42,2%) e à internet (34,5%), apresentam particularidades, visto que destacam-

nos os autores que o acesso a tais tecnologias normalmente vem associado a uma melhor 

posição social (classes A/B), sendo, também, em sua maioria jovens brancos, com maior 

grau de instrução e com trajetória na escola privada. 

Outro fato que nos chama a atenção refere-se à porcentagem de adolescentes 

que costumam se informar através dos professores. Em dado trazido por Dayrell et al 

(2010), esse percentual corresponde a 13,3% dos jovens, sendo maior apenas do que os 

colegas de escola (11,8%), e os dados por nós coletados indicam que esta percentagem é 

de 23,8%, sendo maior apenas que os colegas de trabalho (3,2%). É interessante pontuar 

que, mesmo divergentes, esses dados apontam para a desvalorização, pelas jovens 

gerações, da escola como espaço privilegiado de acesso às informações. Este dado em si é 

preocupante, uma vez que traz consigo a necessidade de se repensar a função social da 

escola, principalmente para os estudantes – para quem a escola foi criada e pensada desde 

seu surgimento. Daí a necessidade de se instituir espaços de participação e expressão do 

aluno na escola, para que ele possa clarificar suas demandas e negociar a possibilidade de 

atendê-las ou não. É claro, tomando-se os devidos cuidados para que a escola não perca 

sua característica de instituição formadora, com a função de “transmitir” cultura e formar 

cidadãos críticos, criativos e participativos, como tem sido debatido. 

Pensando a participação na escola, dados que serão abordados no decorrer do 

trabalho, a maioria (44,4%) declarou já ter participado das atividades realizadas pela escola, 

seguidos por aqueles que declararam participar dos debates realizados pela escola 
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(42,9%)56. Considerando-se as instâncias de participação na Escola, apenas uma minoria 

(4,8%) declarou que participa atualmente, e uma percentagem um pouco maior (19%) 

declarou já ter participado, sendo que a maior taxa de respostas concentra-se no líder de 

turma (80%) e no colegiado escolar (20%). Quanto à proposta de atividades de participação 

do aluno na escola, grande parte não respondeu (47,6%), seguido por aqueles que 

gostariam que a escola tivesse um grêmio estudantil (9,5%). Destacamos o número 

expressivo de adolescentes que não gostariam de propor para a escola nenhuma atividade 

de participação do aluno (20,6%). Como hipóteses para este dado, pensamos que podem 

estar satisfeitos com as atividades já oferecidas pela escola ou mesmo por não atribuírem 

valor à participação discente na escola. Ainda, podemos citar sua compreensão acerca do 

que seja a participação do aluno e suas formas de ocorrer na escola. Dependendo dos 

elementos valorizados para se definir o que seja participação, pode ser que a escola já 

atenda às demandas dos alunos. Além disso, chama-nos a atenção a alta taxa de não 

respostas (47,6%), o que pode ser explicado pela resistência de alguns com as questões 

abertas – na avaliação do questionário, alguns relataram que tirariam os comentários, 

porque fica chato – ou mesmo pelo pouco interesse pela participação na escola, muitos 

querem apenas ir à aula e não ter mais nenhum envolvimento com a escola, pois isso traz 

responsabilidades, como relatado por alguns dos adolescentes entrevistados. 

Detendo-nos agora sobre a participação em grupos, movimentos para melhoria 

da vida no bairro e na cidade, e em grupos de discussão na internet, os dados indicam que 

aproximadamente um quarto dos adolescentes entrevistados (25,4%) declarou fazer parte 

de algum grupo e, destes, a maioria (56,2%) declarou participar de grupos religiosos, 

seguido por aqueles que declararam participar de grupos musicais e de amigos, ambos com 

18,8% das respostas. Cabe ressaltar que apenas 6,2% dos adolescentes afirmaram 

participar de associações de bairro e um percentual pouco maior (7,9%) afirmou participar 

de grupos de discussão na internet, sendo que o assunto mais debatido em tais grupos é a 

escola (40%).  

Neste capítulo procedeu-se à caracterização do contexto da pesquisa e dos 

participantes, adolescentes provenientes dos setores populares, alunos do 3º ano do Ensino 

Médio de uma escola estadual de São João del Rei. A realização desta descrição se faz 

importante, uma vez que, assim, reconhecemos a especificidade de cada um desses 

elementos: escola e adolescentes, lançando sobre os últimos um olhar que dá a conhecer, 

não só a sua condição de alunos, mas sua condição de indivíduos, que vivenciam sua 

adolescência na escola e nos demais ambientes por eles frequentados (família, Igreja, 

praças, ruas, shoppings, entre outros).  

                                                
56

 Esses dados são referentes a diferentes questões do questionário.  



55 

 

2 A PARTICIPAÇÃO EM FOCO 

Pretendemos, neste capítulo, a busca de um arcabouço teórico que nos auxilie, 

no decorrer da pesquisa, a contemplar a participação dos adolescentes na escola. Sendo 

assim, as discussões aqui empreendidas serão encaminhadas no sentido de se ter uma 

visão mais ampla do fenômeno da participação, levando-se em conta não só as 

possibilidades e entraves à mesma, mas, sobretudo, as ambiguidades e contradições 

presentes no processo participativo que se instaura nas escolas a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9394/96 –, que instauram a gestão democrática como 

princípio norteador da educação nacional e como sinal de qualidade de ensino. 

O presente capítulo está organizado da seguinte forma: em um primeiro 

momento será feita uma discussão em torno do paradigma que norteia este trabalho, que é 

a consideração dos adolescentes como sujeitos de direitos, que implica na possibilidade do 

exercício da participação no contexto escolar. Em seguida, abordaremos a respeito das 

especificidades da participação juvenil, tendo por foco as suas diferentes manifestações: a 

participação em grupos diversos e a participação de natureza política. Enfocaremos, neste 

momento, as novas formas de participação dos jovens, que revelam o seu maior 

engajamento em grupos diversos (religiosos, musicais, de amigos, associações de bairro) e 

o esvaziamento dos espaços tradicionais de participação (sindicatos, movimento estudantil e 

partidos políticos). Em um terceiro momento nos dedicaremos à participação do aluno na 

escola, abordando os elementos que a tornam possível, bem como aqueles que se 

constituem em obstáculo para a sua ocorrência. Neste sentido, discutiremos em que medida 

a realização de uma gestão nos moldes democráticos tem sido favorecedora da participação 

do aluno na escola.  

2.1 Adolescentes como sujeitos de direitos 

As idades da vida, embora ancoradas no desenvolvimento bio-psíquico dos 

indivíduos, não são um fenômeno puramente natural, mas social e histórico. Destarte, muito 

além de datar os indivíduos, elas nos remetem a sua existência real como seres concretos 

inseridos em um dado contexto social. Entretanto, a crença em algumas ideias 

preconcebidas acerca da adolescência dificulta-nos a compreensão desta “fase” da vida 

humana e, consequentemente, a garantia de seu direito de participação. 
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Durante muito tempo e, pode-se dizer, até o presente momento, muitos 

conceberam a adolescência atrelada a sua condição de transitoriedade, segundo a qual a 

adolescência seria uma etapa de transição entre a infância e a juventude (ZAGURY, 2009). 

Contudo, isto tem sido alvo de críticas, uma vez que traz consigo o conceito de 

indeterminação e passagem, o que a desqualifica; a adolescência tem um valor em si 

mesma e, portanto, não deve ser considerada apenas como forte momento na passagem da 

heteronomia para a autonomia. Ainda, e não menos importante, a valorização da 

adolescência em seu caráter de transitoriedade deixa transparecer certa subordinação da 

adolescência à vida adulta, sendo constantemente definida como o período da instabilidade 

e das crises, em contraposição à estabilidade da vida adulta. Além do mais, se vemos o 

jovem como um vir a ser, caímos na tendência de encará-lo sob uma perspectiva de 

negatividade, negando o presente e valorizando o futuro; não o enxergando como jovem 

que é e não nos atentando para suas necessidades atuais, mas concebendo-o como o que 

ainda vai se tornar: adulto. O jovem vive a adolescência no aqui e agora, de forma a 

desfrutar das vantagens e enfrentar as desvantagens do momento vivenciado. Por isso a 

necessidade de nos atentarmos, sobretudo, ao modo como ele se manifesta no tempo 

presente em seus ambientes de convívio (família, escola, trabalho, igreja, clubes, grupos de 

amigos e redes de sociabilidade, entre outros), pois isso nos diz do adolescente que é e da 

adolescência que vive. 

Os termos adolescência e juventude têm sido, não poucas vezes, utilizados 

como sinônimos. Cientes de que cada um possui suas especificidades e refere-se a 

momentos peculiares da vida de uma pessoa, fazemos aqui a opção pela adolescência, 

ancorados nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Contudo, 

acreditamos ser válido discorrer sobre os dois “conceitos” e suas inter-relações, no sentido 

de compreendê-los melhor, embora esta não seja uma tarefa fácil. Corti e Souza (2004) 

alertam-nos sobre a dificuldade de se definir ambos os “conceitos”, uma vez que se tratam 

de fenômenos construídos sócio e historicamente – estando, portanto, em constante 

transformação.  

As autoras fazem um apanhado da evolução do conceito de juventude no 

decorrer da história, chamando a atenção para a sua “democratização”: de uma condição, a 

princípio, restrita a jovens do sexo masculino, provenientes das classes com maior poder 

aquisitivo, para algo que se estende a todo e qualquer cidadão, homem e mulher. Neste 

contexto, a juventude surge como um período de vida específico, “não mais restrito a 

determinados setores da sociedade, mas como um fenômeno mundial” (DAYRELL, 2005, p. 

30). Em meio a tantas imagens da juventude como transitoriedade, fenômeno mundial, 

moratória, crise, começa a se delinear uma desorganização do modelo ternário das idades 

da vida (infância, juventude e adultez): o fenômeno da juventude se complexifica no que diz 
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respeito à sua diversidade e ao seu alongamento. Assim, a juventude subdivide-se em 

outros momentos, aparecendo “como uma pré-adolescência, uma adolescência para então 

entrar em uma fase juvenil, cada uma delas com características próprias” (DAYRELL, 2005, 

p. 32). 

Quando tentamos definir adolescência e juventude a partir de critérios etários, 

acabamos nos deparando com uma superposição de critérios, o que nos exige que façamos 

a escolha por um, deixando de lado os demais. Além do mais, não são todas as 

organizações e legislações que levam em conta a categorização pré-adolescência, 

adolescência e juventude. Portanto, a ONU (Organização das Nações Unidas) define como 

jovens pessoas com idade entre 15 e 24 anos. Por sua vez, a OMS (Organização Mundial 

de Saúde) faz uma distinção entre adolescência e juventude. Assim, a adolescência, 

entendida como um processo fundamentalmente biológico, estende-se dos 10 aos 19 anos 

e é composta pela pré-adolescência (10 aos 14 anos) e a adolescência propriamente dita 

(15 aos 19 anos). Já a juventude é tida por essa mesma Organização como uma “categoria 

sociológica que implica a preparação dos indivíduos para o exercício da vida adulta” 

(CORTI; SOUZA, 2004, p. 11), abarcando indivíduos de 15 a 24 anos de idade. No âmbito 

nacional temos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define como criança a 

pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos, 

não fazendo uma separação entre adolescência e pré-adolescência e não abarcando a 

categoria juventude. Mas, para além desta categorização, embasada em critérios etários 

que já não satisfazem a delimitação da juventude e da adolescência, cabe ressaltar que esta 

tem sido definida como um processo individual, ligado às maturações físicas e psíquicas e a 

juventude enquanto categoria social. Assim, “na categorização da juventude os critérios 

sociais se impõem sobre os etários” (SPOSITO, 2000, p. 8). 

Em uma sociedade complexa como a nossa, em que as fronteiras entre as 

idades da vida são fluidas e pouco ritualizadas, não é tarefa fácil delimitar, por exemplo, o 

início e o fim da juventude, sendo este mais difícil de delimitar. Eventos como a inserção no 

mundo do trabalho, a saída da casa dos pais, a constituição de novo núcleo familiar e a 

procriação, apesar de se constituírem em importantes critérios para a entrada na vida 

adulta, já não são suficientes para demarcar tal passagem – da juventude para a vida 

adulta. Sendo assim, Dayrell (2005) apresenta-nos um conceito de juventude que não está 

preso a critérios rígidos. Segundo o autor, a noção de juventude é parte de um processo de 

crescimento mais amplo, e é influenciada pelo meio social concreto no qual se desenvolve e 

pela qualidade de trocas que aí se dão. Desta forma, a juventude não tem um fim 

predeterminado, nem deve ser entendida como um momento de preparação a ser superado 

pela entrada na vida adulta. 
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Portanto, trazemos à luz as contribuições de Melucci (1992, citado por 

DAYRELL, 2005), que nos destaca que é possível precisarmos o momento de entrada na 

juventude, devido à maturação biológica, a qual faz emergir determinadas potencialidades 

como a aquisição do poder de procriar, quando a pessoa dá sinais de ter menos 

necessidade de proteção por parte da família, quando assume novas responsabilidades, 

quando começa a buscar a independência e a dar provas de auto-suficiência, entre outros 

sinais. Porém, os processos há pouco mencionados, embora em uma sequência temporal, 

não ocorrem linearmente, como concebem as abordagens calcadas no evolucionismo. 

Desta forma, o desenvolvimento é visto por Melucci (op. cit), como construção contínua. 

Nesta perspectiva, Dayrell (op. cit), assim como Melucci (op. cit) ressalta-nos 

que a adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina, como fase de 

crise ou de passagem da infância para a vida adulta, sendo esta a meta última da 

maturidade. Neste contexto, veicula-se, uma nova concepção: a adolescência como o início 

da juventude,  

um momento cujo núcleo central é constituído de mudanças do corpo, dos afetos, 
das referências sociais e relacionais. Um momento no qual se vive de forma mais 
intensa um conjunto de transformações que vão estar presentes, de algum modo, ao 
longo da vida (DAYRELL, 2005, p. 33-34). 

Concomitantemente a essa nova concepção de adolescência, não mais pautada 

na transitoriedade, nem em critérios de maturação biológica, mas nos aspectos relacionais, 

assiste-se à elaboração de um novo estatuto social da criança e do adolescente, agora tidos 

como sujeitos de direitos. Entretanto, a delegação de direitos a estes indivíduos é algo muito 

recente em nossa sociedade, o que só se consolidou a partir das declarações sobre os 

direitos das crianças57, culminando, no Brasil com a promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA –, lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. As mencionadas declarações 

assumem relevância, uma vez que revelam o grau de conscientização que “a sociedade 

atingiu sobre a dignidade das crianças, o estatuto que elas devem assumir na sociedade e a 

necessidade desses imperativos de carácter moral se consubstanciarem em normas 

jurídicas obrigatórias para toda a sociedade” (SOBRAL, 2007, p. 27).  

Segundo consta no ECA são três os direitos das crianças: provisão (saúde, 

educação, segurança social, vida familiar, recreio e cultura); proteção; e participação, que 

incluem os direitos a nome, identidade, a ser consultada e ouvida, ao acesso à informação, 

à liberdade de expressão e opinião e a tomar decisões em seu proveito. Tendo-se em conta 

os direitos de proteção e participação, nota-se que ambos geram representações e 

concepções avessas, as quais podem incorrer em tensões, que muitas vezes se 

apresentam como obstáculo à garantia do último. Todavia, isto não pode ser tido como 
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empecilho ao exercício de seu direito à participação. As crianças e adolescentes necessitam 

da proteção adulta em alguns domínios (sexualidade e trabalho, por exemplo) até certa fase 

de suas vidas, mas à medida que vão exerimentando a participação, conquistam autonomia 

para poderem atuar mais decididamente nas tomadas de decisão sobre seus destinos. 

Respeitando-se as peculiaridades da infância [e da adolescência] enquanto categoria social, 

essa participação pode e deve ser favorecida, no que concerne aos aspectos sobre os quais 

esses segmentos possam opinar e se expressar. 

Nos últimos séculos, as crianças foram excluídas de importantes esferas sociais 

de influência (trabalho, convívio social com adultos fora do meio familiar, entre outros) o que 

gerou a separação entre os mundos da infância e do adulto de forma que as atividades mais 

valorizadas socialmente, principalmente as de produção econômica e as de realização na 

esfera pública ficaram restritas ao mundo adulto, e as crianças colocadas sob a proteção 

destes. Consequentemente, as crianças estão “naturalmente” privadas do exercício de 

atividades políticas e, portanto, por mais que lhe sejam reconhecidos direitos políticos de 

participação, estes muitas vezes ficam apenas no papel, ou exercidos de forma “superficial”. 

Sobre isso ressalta-nos Sarmento (2007) que 

a infância tem sofrido um processo [...] de ocultação. Esse processo decorre das 
concepções historicamente construídas sobre as crianças e dos modos como elas 
foram inscritas em imagens sociais que tanto esclarecem sobre os seus produtores [...] 
quanto ocultam a realidade dos mundos sociais e culturais das crianças, na 
complexidade da sua existência social” (p. 25-26). 

Esta invisibilidade pode ser percebida nos planos: a) histórico, por toda a história 

de não participação na vida social mais ampla; b) civil, à criança não era conferido o status de 

cidadão, cabendo à escola esse papel de conferir-lhe tal status; e c) científico, não sendo 

reconhecida como ser legítimo de fala, de produção de conhecimentos, produz-se sobre a 

criança, mas não com a criança. Embora o autor nos remeta especificamente às crianças, 

acreditamos que esse mesmo raciocínio pode ser aplicado aos adolescentes.  

Não se referindo especificamente à invisibilidade, mas implicitamente se referindo a 

ela, nos aponta Sacristán (2005) que, apesar do século XX ter sido considerado como o 

“século da criança”, nosso olhar continua sendo mais magistrocêntrico (visto a partir dos 

professores), logocêntrico (dependente dos conteúdos mínimos) ou sociocêntrico (olhando as 

necessidades sociais) do que alunocêntrico (centrado no aluno). 

Não desconsiderando a invisibilidade científica e histórica, vamos nos remeter à 

invisibilidade civil, que acarreta a não consideração das crianças e adolescentes como atores 

sociais com competências políticas. Para tanto, acreditamos ser necessária uma pequena 

reflexão acerca do conceito de cidadania. O século XVIII, com suas revoluções democráticas e 

a consequente formação dos Estados Nacionais Modernos, motivou o surgimento do conceito 

de cidadania tido como “o estatuto legal da „identidade oficial‟ dos membros de uma 

comunidade com capacidade soberana de auto-governação” (SARMENTO et al, 2007, p. 4). 
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Sendo assim, a cidadania foi definida como correspondente de um estatuto político, permitindo 

àquele que a exerce ou possui, o usufruto de direitos cívicos e políticos. Estando a infância e a 

adolescência sob custódia adulta e, portanto, incapazes de auto-governação, foram postas à 

margem do exercício pleno da cidadania e, consequentemente, do usufruto de direitos cívicos 

e políticos. 

Podemos falar em três cidadanias, separadas apenas por efeito didático: a 

cidadania civil, que remete aos direitos de liberdade individual, de expressão, de 

pensamento, de crença, de propriedade individual e de acesso à justiça; a cidadania política, 

a qual se refere ao direito de se eleger e ser eleito e de participar em organizações e 

partidos políticos; e a cidadania social, que diz respeito ao acesso individual a bens sociais 

básicos. Entretanto, o exercício desses três “momentos” da cidadania pressupõe da parte de 

quem a exerce uma vontade livre, um pensamento racional e, por último, sentido de 

solidariedade. Como inexiste um consenso acerca desses pressupostos na infância e 

adolescência, o exercício da cidadania tem sido vedado a estes indivíduos, notadamente no 

que consta à cidadania política e, parcialmente, à cidadania civil (MARSHAL, 1967 apud 

SARMENTO e et al, 2007). 

Nesta perspectiva, as crianças e adolescentes são tidos como incapazes – as 

crianças em maior grau que os adolescentes – e mantidos sob “dominação paternalista”, o 

que tem contribuído para o tolhimento de alguns de seus direitos, sobretudo os políticos. 

Assim, neste quadro de atribuição de menoridade à infância e adiamento do exercício de 

sua cidadania, decorre a compulsoriedade da frequência à escola, atrelada ao 

reconhecimento do valor dignificante da educação presente na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948). Destarte, a condição de aluno é elevada à categoria de um papel 

necessário que serve para a realização da dignidade humana (SACRISTÁN, 2005), sendo 

funções da escola proteger e preencher a condição inacabada do ser humano (menor) e sua 

missão formar cidadãos plenos de direitos, capacidade e competência para competirem e/ou 

se solidarizarem numa sociedade com igualdade de oportunidades. No entanto, constitui-se 

em algo a ser destacado o fato de que a escola, ao agir de modo a preparar crianças e 

adolescentes para a cidadania em um futuro longínquo, acaba por contribuir para separá-los 

do espaço público.  

Na medida em que estamos diante de um novo aluno, agora reconhecido como 

sujeito de direitos, faz-se preciso um novo modelo de escola, que esteja voltado às suas 

atuais necessidades. Assim, defendemos a adoção de uma prática pedagógica que se paute 

no diálogo com as jovens gerações, constituindo-se na criação de um espaço de escuta de 

suas necessidades e demandas, na construção de um ambiente também “habitado” por 

sujeitos que não cabem na categoria aluno, ou seja, adolescentes e crianças com seus 

próprios modos de vida e de expressão. Todavia, o que se assiste é um processo de 
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disciplinamento da infância [e da adolescência], sendo a escola, muitas vezes, palco de 

conflitos entre projetos político-pedagógicos orientados para duas vertentes opostas, sendo 

elas: a efetiva ampliação dos direitos das crianças e [adolescentes], possibilitando-lhes uma 

ação mais efetiva no que concerne ao processo educativo; e o desenrolar de práticas e 

lógicas de ação que perpetuam a inscrição histórica de dominação. 

Ao refletir acerca da nova regulação educativa na América Latina, Oliveira (2007) 

ressalta-nos que as reformas educacionais que foram implantadas, nos anos de 1990, na 

maioria dos países latino-americanos foram marcadas pela descentralização administrativa, 

financeira e pedagógica, atribuindo maior autonomia às escolas e aos atores sociais 

(professores, alunos, pais de alunos e a comunidade ao redor). Neste contexto, “as 

hierarquias burocráticas, o autoritarismo, a impessoalidade, a verticalização das estruturas 

cedem a formas mais horizontais e coletivas” (OLIVEIRA, op. cit, p. 369), fundadas no 

diálogo, embora mais vulneráveis. No entanto, a transição entre esses modelos de 

regulação – um hierarquizado e outro relacional e radicado no diálogo – não se dá 

simplesmente de forma a se abandonar um em favor do outro. Como nos ressalta a autora, 

essa transição “implica em um hibridismo, em que novas práticas vão sendo assumidas 

ainda sob as lógicas burocráticas” (p. 369).  

Este paradoxo vivido pela escola pode ser minimizado se ela for pensada como 

uma instituição garantidora dos direitos das crianças e adolescentes, ou seja, caso se 

primar, em seu cotidiano, por uma prática alicerçada no exercício do direito de participação 

no processo educativo, se forem abertas possibilidades de participação na esfera pública, 

por meio de atividades disponibilizadas e realizadas na escola. Como exemplo, citamos uma 

experiência de participação abordada por Sarmento et al (2007), ocorrida em Braga, cidade 

situada ao norte de Portugal. 

A mencionada experiência ocorreu como desdobramento do Plano de 

Desenvolvimento Social do município, que tinha como objetivo a promoção de uma imagem 

da criança como sujeito de direitos, nomeadamente de participação. Portanto, estabeleceu-

se a necessidade de se criar e desenvolver um espaço local da participação da criança. 

Assim, conforme nos relatam os autores, no ano letivo de 2003/2004, foi proposta às 

crianças do município a construção de um cartaz de divulgação dos seus direitos aos 

adultos. Para tanto, foi divulgado nas escolas um pôster da UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) que continha enumerados os direitos das crianças contidos na 

Convenção dos Direitos da Criança. Desta forma, os alunos foram estimulados pelos 

professores e educadores a confeccionar cartazes que explicitassem o que para eles era 

mais significativo, o que iria funcionar como meio de sensibilização dos adultos do 

município. Assim, as crianças expuseram suas reivindicações e posições sobre uma cidade 
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que atribua direitos às crianças, por meio de uma linguagem que lhes era acessível e 

possível de “atingir” a todos. 

Em momento posterior foi feita a eleição, por uma comissão formada por adultos 

e crianças, daquele cartaz que melhor exprimia seus interesses, sendo, posteriormente 

apresentado em uma sessão pública, com a presença das autoridades locais. Entretanto, as 

coisas não terminam por aí. O projeto tem continuidade por meio da operacionalização da 

participação infantil, através da mobilização da sua voz pelas estruturas criadas e segundo 

procedimentos flexíveis de escuta da opinião infantil e de controle pelas crianças do destino 

dado às suas propostas e reivindicações. 

A experiência citada consiste em uma das formas de se concretizar um estatuto 

político às crianças e adolescentes e uma possibilidade de exercer sua cidadania, redefinida 

a partir da promulgação da Convenção sobre os Direitos das Crianças (CDC), a qual tem 

como desdobramento a mudança paradigmática na concepção de infância58. Redefinida a 

cidadania da infância, esta passa a implicar o exercício de direitos, sem obrigatoriamente 

estar subordinado aos dispositivos da democracia representativa59. (SARMENTO et al, 

2007). Não obstante, conferir cidadania à infância e à adolescência não implica que se 

abandonem as exigências de proteção destas pelos adultos; o que buscamos é uma 

posição que contemple simultaneamente os direitos de proteção e participação. Almeja-se, 

desta forma, não somente a visualização das crianças e adolescentes como destinatários de 

políticas públicas, mas, também, a sua assunção plena como sujeitos políticos dotados de 

características e modos de agir no mundo que lhes é próprio. E, por isso, é necessário que 

nos atentemos para o sentido e as reais possibilidades de sua participação na vida social. 

No entanto, não podemos pensar a participação como homogênea, visto que as 

crianças e adolescentes estão inseridos em distintos mundos de vida e, assim, possuem 

modos de expressão e de produção cultural específicos (desenho, teatro, cartazes, música, 

poesia, entre outros); inclusive quanto aos conteúdos que mobilizam as vontades individuais 

e se apresentam como causa de reivindicação. Além disso, as “características ambientais” 

particulares de cada contexto influenciam diretamente sobre a forma como participam, o que 

envolve as resistências encontradas nesses contextos e aquelas que crianças e 

adolescentes criam, em forma de ação indireta ou de proposta "política" em relação aos 

constrangimentos ali vividos. Contudo, é fato a ser ressaltado que, por mais que cada um 

construa a sua própria forma de participar e agir na esfera pública, todos são igualmente 

influenciados por valores compartilhados socialmente, no âmbito geracional. Sendo esta 
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marca geracional o que, para além de todas as diferenças, pode permitir aos decisores e 

responsáveis políticos – no caso da escola, os responsáveis por sua gestão – a leitura das 

demandas apresentadas pelos mais jovens (SARMENTO et al 2007).  

Reconhecemos que este não é um simples processo e que dificuldades podem 

aparecer, principalmente no que concerne às tensões entre os direitos de proteção – a 

criança e o adolescente como dependentes da proteção do adulto e incapazes de assumir 

responsabilidades – e participação – nas decisões que afetam as suas vidas – que podem 

se converter em obstáculos à participação dos alunos nas escolas, por exemplo. 

Em face ao exposto, agora passamos à discussão da participação em si: das 

formas de participação empreendidas pelos adolescentes e dos desafios trazidos às formas 

tradicionais de participação e à compreensão de sua condição juvenil. 

2.2 Especificidades da participação dos adolescentes 

Neste tópico pretendemos abordar as diferentes formas de participação 

empreendidas pelos adolescentes em seus mundos de vida. É fato a ser destacado que os 

jovens de hoje, a despeito de serem considerados alienados e desinteressados pelas 

questões emergentes em seus mundos de vida, empreendem outras formas de participação 

diferentes daquelas contidas sobre o rótulo de tradicionais (participação em partidos 

políticos e sindicatos, e até mesmo a participação em movimentos estudantis, por exemplo), 

para empreender um modelo de participação mais voltado para o engajamento em grupos 

culturais diversos (musicais, culturais, religiosos, associações de bairro, entre outros), 

elegendo o voluntariado como modelo privilegiado de participação, devido à flexibilidade que 

ele supõe (IBASE, 2006). 

Concordamos com Martins (2010) ao afirmar que devemos nos atentar para as 

outras formas de participação dos jovens, a fim de compreendermos a sua condição juvenil. 

Dizer que os jovens de hoje são desinteressados pelas questões sociais de seu tempo, 

estabelecendo um parâmetro de comparação com a juventude de outros períodos históricos 

é fazer um julgamento errôneo e injusto. As condições sócio-econômicas de hoje são 

completamente diferentes das condições vividas em outros momentos e, 

consequentemente, a juventude de hoje age pautada em outros valores que não aqueles 

que regiam as práticas da juventude do regime militar, por exemplo. 

Além do mais, assim como não é possível estabelecer uma comparação com as 

gerações passadas, discute-se na literatura especializada (NOVAES; VITAL, 2005; IBASE, 

2006; DAYRELL et al, 2010; MARTINS, 2010) a existência de uma crise na participação 
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cidadã que atinge a todas as faixas etárias, ou seja, “os índices de participação parecem 

não diferir muito entre jovens e adultos” (DAYRELL et al, 2010, p. 244). Entre os fatores que 

podem afetar as possibilidades de participação, podemos citar a recente experiência 

democrática vivenciada pela sociedade brasileira, que ainda tem dificuldades de incorporar 

os diferentes atores no cenário público. Somam-se a isto os estigmas socialmente 

construídos em relação aos jovens, pelo lugar que ocupam na opinião pública – a juventude 

como uma fase difícil, dominada por conflitos com a auto-estima e/ou com a personalidade e 

até mesmo com a família.  

Conforme Kerbauy (2005, p. 201) ressalta-nos, dependendo do contexto sócio-

político e econômico no qual estão inseridos, os jovens são tidos como “perigosos, 

marginais, alienados, irresponsáveis, desinteressados ou desmotivados, e cada vez mais 

relacionados à violência e aos desvios de conduta (os meninos de rua, os arrastões, o surf 

ferroviário, as gangues, as galeras e os atos de vandalismos)”. Nesta perspectiva, apesar 

dos jovens de hoje gozarem de maior reconhecimento e visibilidade na cena pública – 

comparado com períodos históricos anteriores –, constitui-se em fato a ser destacado que 

isso ainda não é percebido como reflexo na proposição e execução de políticas públicas 

específicas para a juventude. Desta forma, como nos alerta a autora, o desafio que se 

apresenta é justamente o de reorientar as políticas públicas de juventude na direção de um 

modelo de jovens cidadãos e sujeitos de direitos, “que deixe paulatinamente para trás 

enfoques como o do jovem problema que ameaça a segurança pública” (BANGO, 2003 

citado por KERBAUY, 2005, p. 201). 

Os modos de ação do jovem são determinados pelas condições sociais 

concretas vivenciadas por ele. Portanto, para que ele possa empreender formas de 

participação, seja na escola ou no espaço mais amplo da sociedade, é necessário que esta 

lhe reconheça efetivamente esse direito. Durante muito tempo o exercício da cidadania foi 

negado ao jovem, porém, mudanças ocorridas na sociedade devido à ampliação do acesso 

à educação e ao maior conhecimento das pessoas acerca de seus direitos têm ampliado e 

diversificado a noção de cidadania para abarcar outras formas de participação que não só a 

política e, também, para incluir novos atores sociais, entre eles os jovens e adolescentes. 

Porém, como discutido anteriormente neste mesmo capítulo, apesar do 

reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos, ainda não lhe é concedido o 

exercício da cidadania plena (civil, política e social), sobretudo no que diz respeito à 

cidadania política – direito de se eleger e ser eleito e de participar em organizações e 

partidos políticos – e, parcialmente, à cidadania civil – direitos de liberdade individual, de 

expressão, de pensamento, de crença, de propriedade individual e de acesso à justiça. O 

desafio que se interpõe aos adolescentes, portanto, é tentar romper com os estigmas 
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construídos a seu respeito, de forma a se apropriar dos códigos necessários ao exercício da 

participação. 

A escola, por desenvolver atividades visando à aprendizagem, à socialização, à 

conscientização das decisões tomadas no coletivo e à integração entre os sujeitos, é tida 

como o espaço central na construção de experiências participativas. Refletindo sobre as 

razões para o fortalecimento da participação juvenil, Martins (2010), trazendo à luz as 

contribuições de Abad (2004), ressalta-nos que os jovens  

teriam a capacidade de vislumbrar as mudanças como possíveis; tiveram acesso a 
um maior tempo de estudos e estão adaptados à sociedade atual e sua dinâmica; 
eles vêem o sonho como algo possível; têm na sociabilidade e na formação do 
grupo de amigos uma singularidade da sua condição juvenil. (p. 45) 

Mediante as considerações do autor podemos vislumbrar outros papéis para os 

jovens e, portanto, a construção de uma nova forma de participação que não aquela 

esperada, vinculada aos canais tradicionais de participação. Entretanto, apesar das razões 

enumeradas para o fortalecimento da participação juvenil, existem ainda alguns obstáculos 

a serem transpostos, como:  

1) A não consolidação das leis e mecanismos que possibilitariam aos jovens uma 
efetiva participação cidadã; 2) As pretensões das políticas sociais em homogeneizar 
a juventude – o poder público, ao que parece, ainda não se apropriou da pluralidade, 
ou seja, ainda não contempla as juventudes na sua diversidade; 3) A resistência dos 
setores adultos; 4) O não reconhecimento por parte dos adultos das novas formas 
de participação social; 5) A força dos jovens na microparticipação em assuntos que 
são afetados diretamente, mas que os desarticula do mundo adulto; 6) A cooptação 
dos jovens pelas organizações adultas para atuarem como “carregadores de tijolos” 
e não participarem verdadeiramente; 7) A carência de informação e 8) A 
formalização excessiva de estruturas de participação juvenil (ABAD, 2004, p.24, 
citado por MARTINS, 2010, p. 45-46). 

Neste contexto, os modos de participar do mundo adulto aparecem como única 

alternativa possível. Entretanto, uma participação juvenil, aos moldes dos jovens e, portanto, 

mais condizente com seus interesses e experiências vem-se delineando, e é sobre ela que 

nos ateremos nesse momento. Dados de uma pesquisa nacional (IBASE, 2006) sobre a 

participação juvenil evidenciam um interesse considerável de parte da juventude em 

participar: 57% dos jovens entrevistados responderam afirmativamente à questão presente 

no questionário acerca da sua disponibilidade em se encontrar com outros jovens para 

dialogar sobre temas relativos à juventude brasileira. Ainda se tratando dos dados 

encontrados na referida pesquisa, pudemos constatar que 28,1% dos jovens entrevistados 

declararam participar de algum grupo, sendo que a maior participação (15,3%)60 concentra-

se nos grupos religiosos – grupos de jovens católicos ou protestantes –, seguidos dos 

clubes esportivos (esporte e lazer) com 8,3%, grupos artísticos (teatro, música, etc.) com 

5,5%, e posteriormente os grupos diversos (galeras, gangues) com 4,2% e as associações 

estudantis 3,0%. A princípio, esses dados poderiam nos levar a afirmar a participação dos 
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jovens como pequena, entretanto, na parte qualitativa da pesquisa, foi possível constatar 

que em sua maioria os participantes reconhecem a importância e necessidade de atuarem 

de forma mais ativa no contexto social.  

No entanto, a participação ou não do jovem não pode ser compreendida apenas 

à luz de seu interesse ou desinteresse pelas questões emergidas no campo social. Temos 

que estar atentos à dinâmica de funcionamento da sociedade atual para se tentar chegar a 

uma resposta. Sendo assim, a discussão estabelecida deve levar em conta, também as 

nuances da conjuntura social, geográfica, política e econômica, dentre outras. Um dos 

pontos que assume relevância neste contexto é a existência de um regime democrático, que 

se configura como pré-requisito para se vislumbrar possibilidades participativas efetivas. 

Logo, a ocorrência ou não de práticas participativas é reflexo de questões maiores 

relacionadas à conjuntura social e política e não simplesmente ao interesse ou desinteresse 

dos jovens por tais práticas. 

No que se refere à participação dos jovens nas instâncias tradicionais de 

participação, os dados da pesquisa do IBASE (2006) apontam-nos que apenas 3% dos 

jovens participam de organizações estudantis e uma percentagem menor – apenas 1% – 

participa de partidos políticos e 0,7% participam de sindicatos, o que nos indica um 

esvaziamento dos espaços formais de participação. Entretanto, como sinalizado por Novaes 

e Vital (2005), é comum falar de participação juvenil focalizando apenas os lugares 

tradicionais da política, porém, a atual mobilização de distintos setores sociais – até os anos 

1970 os atores juvenis estavam restritos aos jovens estudantes da classe média – tem 

trazido à cena a proliferação de diversos grupos (ecológicos, musicais, esportivos, 

religiosos, entre outros), cujos objetivos giram em torno de transformar as comunidades 

locais. Nas palavras das autoras: 

Esses grupos tendem a se articular em espaços geograficamente mais amplos para 
realizar intercâmbios artísticos, culturais e de experiências de ação social, para 
participar de articulações e mobilizações ligadas às suas áreas de atuação, para 
participar de campanhas e mobilizações relacionadas a interesses mais amplos da 
cidadania (p. 119). 

Os espaços tradicionais de participação têm sido questionados pelos jovens, 

uma vez que, ao manter um funcionamento estrutural conservador, “reproduzindo uma 

lógica centrada na realidade adulta e que, na maioria das vezes, não consegue resolver os 

novos problemas sociais que têm aparecido” (MARTINS, 2010, p. 50), geram nos jovens 

uma descrença em tais instituições, que se mostram incongruentes com seus interesses. 

Contudo, não podemos afirmar que os jovens não querem participar, e sim que eles não 

encontram espaços que possibilitem sua participação. E assim, “os lugares socialmente 

reconhecidos para a participação na vida pública acabam sendo um “não-lugar” para 

esses(as) jovens” (IBASE, op. cit, p. 72) que optam pelo engajamento em outros tipos de 
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ações coletivas, constituindo espaços públicos juvenilizados em torno de diferentes 

experiências sociais participativas. 

Contudo, as ações coletivas juvenis, no mais das vezes, não têm sido notadas 

ou valorizadas, devido ao caráter descontínuo, tópico e muito frequentemente desprovido de 

ideologias facilmente reconhecidas (esquerda e direita, por exemplo). Mas não podemos 

deixar de considerar que as novas formas de mobilização dos jovens, juntamente com os 

novos temas que os mobilizam na esfera pública têm-nos apontado para um quadro de crise 

das formas tradicionais de participação e socialização política. Diante disso, Novaes e Vital 

(2005) nos ressaltam a importância de se problematizar as duas facetas da participação, 

sendo uma o engajamento em grupos diversos, e a outra, aquela de natureza política, antes 

que façamos qualquer julgamento em torno da apatia ou alienação dos jovens em relação a 

sua realidade social.  

Antes de descartar os grupos diversos como meramente artísticos, religiosos ou 

assistencialistas, faz-se mister conhecer melhor suas formas de atuação no espaço público, 

além de focar nosso olhar sobre seus “efeitos políticos em configurações sociais marcadas 

pela exclusão e pela violência” (NOVAES; VITAL, 2005, p. 119). Já no que toca à 

participação de natureza política, antes de evocarmos a sua crise e decretarmos a sua 

inexistência, é preciso atentarmo-nos para como os espaços tradicionais de participação 

(sindicatos, movimento estudantil e partidos políticos) têm-se ajustado para atender às 

demandas das jovens gerações, como forma de inseri-las no cenário social. Como as 

instituições tradicionais de participação têm-se aprimorado, no sentido de refletir e dar lugar 

às discussões específicas propostas pelos jovens. Sendo assim, faz-se imperioso se atentar 

para o papel que os jovens têm ocupado nessas instituições – se o de meros tarefeiros ou 

se empreendem uma participação efetiva nesses espaços –, o qual pode servir de estímulo 

ou desestímulo a sua participação em tais contextos. 

2.3 A participação do aluno na escola: possibilidades e entraves 

A participação é definida por Sarmento et al (2007) como processo de interação 

social que resulta na criação de espaços coletivos. Não obstante, as habilidades de 

participação de crianças [e adolescentes] estão fortemente relacionadas às relações 

pessoais estabelecidas com os outros (família, amigos, comunidade) e às estruturas 

socioeconômicas e culturais (serviços educativos e sociais, estruturas políticas e outras) 

presentes em seus mundos sociais e culturais. Ainda, a participação [juvenil] é afetada por 

fatores que decorrem das relações de poder e hierarquia que existem entre as jovens 
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gerações e adultos, as quais podem funcionar como obstáculos para a construção de 

espaços de participação. Embora o direito à participação seja garantido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), cabe destacar que crianças e adolescentes ainda não são 

tidos como seres capazes de exercê-lo, e as formas de participação na esfera pública ainda 

não foram adaptadas para recebê-los, talvez por resistência ou até mesmo dificuldade, 

devido à inovação da experiência, o que indica que ainda há muito que se fazer. 

Abordando as reformas educacionais, Oliveira (2006) ressalta-nos que tais 

reformas trazem novidades do ponto de vista organizacional como, por exemplo, a 

legitimação de práticas coletivas de trabalho e o reconhecimento de maiores direitos aos 

alunos como sujeitos sócio-históricos, o que com certeza são conquistas incontestáveis. 

Porém, adverte-nos a autora que as condições objetivas necessárias ao pleno exercício 

desses direitos não estão garantidas aos alunos e professores como a remuneração 

adequada das horas de trabalho, infraestrutura física e recursos didáticos muitas vezes 

deficitários, entre outros.  

Soares (2002) também nos alerta sobre os obstáculos à participação, uma vez 

que, apesar de reconhecido como direito de crianças e adolescentes, poucos são aqueles 

que consideram relevante ou até mesmo possível que isso se concretize no cotidiano destes 

indivíduos, pela identificação destes seres como vulneráveis61. Contudo, ressaltamos que 

não negamos a vulnerabilidade das crianças e adolescentes, pois ambos possuem uma 

vulnerabilidade inerente, muito maior no caso da criança e isto os coloca em uma situação 

de dependência perante o adulto. Porém, acreditamos que, levando-se em conta as suas 

especificidades enquanto categoria geracional, e suas possibilidades de ação atreladas à 

sua condição, é-lhes possível a construção de um modo de participação que atenda às suas 

necessidades e interesses. Portanto, o que defendemos é a atribuição de um estatuto 

político-social a estes seres humanos, na busca da minimização da assimetria relacional e 

política ainda existente. 

Marques (1987, apud DALMÁS, 2008) afirma que o envolvimento discente nos 

diversos níveis de decisão e nas sucessivas fases das atividades escolares é algo essencial 

para se assegurar o eficiente desempenho da organização. Corroborando este raciocínio, 

completa Garcia (2006) que a promoção do diálogo com os educandos e suas demandas, 

leva-os a vivenciar situações de pertencimento, elevação da auto-estima e desejo de 

cooperação e, por vezes, o reconhecimento de sua própria condição de sujeitos de direitos. 

Desta forma, sentindo-se mais acolhidos pela escola, os alunos sentem mais prazer em nela 

permanecer e executar as atividades a ela relacionadas, assim como também se sentem 
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 Landsdown (1994), citada por Soares (2002) aborda duas vulnerabilidades, sendo elas: inerente, a qual se 
relaciona à debilidade física, à imaturidade, e à falta de conhecimento e experiência das crianças; e a estrutural, 
que se refere à ausência de poder político e econômico, bem como de direitos civis de crianças [e adolescentes]. 
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mais motivados a participar, o que soma à qualidade da educação, nos remetendo a um 

modelo empresarial de escola. Todavia esse modelo de participação pode incorrer em 

alguns riscos para o cotidiano da escola, entre eles o de promover a aquiescência dos 

alunos a um modelo tecnicista de educação que tem como alvo principal fazer a escola mais 

produtiva, por meio da eliminação da resistência às tarefas que compõem o “ofício do 

aluno”. Entretanto, “o exercício intensivo do ofício de aluno pode também produzir efeitos 

perversos: trabalhar só para a nota, construir uma relação utilitarista com o saber, com o 

trabalho, com o outro” (PERRENOUD, 1995, p. 17, grifo do autor). 

Ao se inserir na vida escolar, a criança traz consigo uma representação do ofício 

de aluno (e do ofício do professor), recolhidas, em geral, do convívio com os adultos 

significativos. Contudo, quando chegam à escola “corrigem, matizam, actualizam essa 

imagem” (PERRENOUD, op. cit, p. 201), reconstruindo-a de acordo com os elementos 

percebidos na situação, aparecendo nela, mescladas, características de sua persolnalidade, 

bem como com os valores inculcados em seu ambiente de origem. Sendo assim, o ofício de 

aluno não é igual para todos os alunos, cada um o interpreta e vivencia de uma maneira que 

lhe é própria. Além do mais, ele muda de acordo com a filosofia educacional seguida pela 

escola e, também, de acordo com cada professor: segundo as expectativas de cada um, os 

métodos, o modo de gerir a aula, a concepção de aprendizagem, de ordem, do trabalho, da 

cooperação, da avaliação, entre outras. Assume relevância, também, a progressão do 

professor na carreira profissional: à medida que ele progride em sua carreira, adquirindo 

confiança e estabelecendo rotinas eficazes, perde, ao mesmo tempo, certos entusiasmos ou 

certas ingenuidades do início da carreira. Atento a todos esses fatores, o aluno percebe que, 

com determinado professor, ele pode ter mais liberdade de ação (conversar, rir, fingir que 

faz a tarefa solicitada, e até mesmo negociar um trabalho); já com outro tem que se calar e 

executar o trabalho escolar.  

A idéia defendida por Marques (1987) remete-nos à responsabilização dos 

educandos pela gestão da escola, que aparece como a cura para todos os seus males. 

Contudo, destacamos que não estamos aqui colocando os alunos como os “salvadores da 

escola”, nem os únicos responsáveis pelas transformações necessárias. Ao contrário, o que 

estamos propondo é que a escola seja ressignificada como um lugar, por excelência, de 

promoção do diálogo entre as jovens gerações e os adultos, em que haja o esforço pela 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes, sobretudo os direitos de participação, não 

só no que diz respeito à participação no processo decisório da escola – direito a opinar nas 

decisões que afetem seus destinos –, mas também, no que diz respeito à participação em 

atividades extra-curriculares desenvolvidas pela escola, entendidas como direito não só dos 

alunos, como também de suas famílias e da comunidade no entorno da escola (DAYRELL et 

al, 2010), o que será posteriormente discutido. 
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2.3.1 A escola como lugar de promoção dos direitos das jovens gerações 

A constituição da escola como instituição pública no século XVIII teve uma dupla 

orientação educativa, o que deu origem a: uma tendência desenvolvimentista, que primava 

pela “formação integral” do educando e o alargamento de seus direitos; e, por outro lado, 

uma tendência elementar, academicista e disciplinadora, a qual sustentava uma prática 

educativa pautada na transmissão reprodutiva dos conhecimentos e subordinada a uma 

disciplina social (SARMENTO et al, 2005). Entre as duas, predominou a tendência 

elementar, assumindo por pressuposto uma representação da infância como “categoria 

geracional caracterizada por um estatuto pré-social, uma forma de pensamento „moldável‟ e 

uma incapacidade de autodisciplina, inibidora do exercício de direitos participativos próprios” 

(SARMENTO et al, op. cit, p. 3). Nota-se, assim, a supremacia do adulto, que exerce sobre 

as jovens gerações, o “poder saber”, sendo este o modelo ainda encontrado em algumas de 

nossas escolas. 

Contudo, este modelo de escolarização pautado no binômio “poder-saber” é 

posto em questão, e começam a ganhar ênfase os modelos educativos arrolados na 

consideração da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, contribuindo para 

práticas educativas mais democráticas. A despeito da consagração jurídica dos direitos de 

participação destes indivíduos, no que toca à escola, frequentemente, a participação emerge 

como mera dimensão didática nas pedagogias ativas (SARMENTO et al, op. cit). Sobre isso, 

nos alerta Garcia (2006) que a relação pedagógica tem sofrido um processo de 

despolitização, com forte tendência à manutenção de uma participação apenas no plano 

formal. Buscando soluções a este quadro, muitos esforços têm sido feitos no sentido de se 

reabilitar a missão cívica da escola pública, o que exige uma mudança estrutural da escola, 

de modo a que se constitua em um lugar de “intercâmbio, recepção e reconstrução de 

saberes gerados na diversidade cultural e de interrogação crítica do mundo” (SARMENTO et 

al, op. cit, p. 1). 

Assim, concordamos com os autores que a participação dos alunos no contexto 

escolar não é uma mera estratégia pedagógica nem um modismo, mas uma aspiração 

política e social – inserido no contexto do projeto moderno e democrático de educação para 

todos e do quadro normativo estabelecido pela Convenção sobre os Direitos da Criança62 – 

correspondente a uma renovada concepção da infância [e adolescência] como geração 

constituída por sujeitos ativos com direitos próprios e um eixo de renovação da escola 
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 Mesmo cientes de que o Brasil já conta com legislação própria – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
– optamos por nos manter fiéis aos autores, que, inseridos em um contexto social diferente do nosso (sociedade 
portuguesa), ainda não possuem legislação própria que verse sobre os direitos da criança e do adolescente. 
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pública, das suas finalidades e das suas características estruturais. Nesta perspectiva, são 

direitos das crianças [e adolescentes] em contexto educativo, segundo os autores:  

primeiro, o direito cultural, que consiste na preservação, aquisição e construção por 
cada aluno, dos saberes e competências que o realize como ser em crescimento, no 
presente, e que lhe permitam ter uma vida pessoal autodirigida no futuro; segundo, o 
direito pessoal, assente no reconhecimento e respeito pela diferença individual da 
criança e na possibilidade de a desenvolver num quadro de relações sociais 
inclusivas, sem discriminações inerentes à condição social, ao sexo, à raça, à 
religião, ou ao corpo; terceiro, o direito político à participação directa na tomada de 
decisão sobre as atividades educativas, como condição de construção da 
participação cívica e da (auto)formação como cidadãos (SARMENTO et al, 2005, p. 
5, grifo dos autores). 

Contudo, a atribuição de tais direitos às crianças e adolescentes não implica, 

necessariamente, na garantia de seu exercício no mencionado contexto. Assim, uma das 

dificuldades postas à participação do aluno no contexto escolar refere-se à crença de que 

eles ainda não têm desenvolvidas as competências políticas que lhes permitiriam uma 

participação mais efetiva. Porém, “sempre que as crianças são chamadas a intervir 

politicamente [...], elas revelam competências políticas” (SARMENTO et al, 2007, p. 18). 

Desta forma, valendo-se das contribuições de Rayoux (2003), ressaltam-nos os autores que 

As crianças são actores políticos, ainda que as competências políticas das crianças 
se exerçam prioritariamente nas interacções de pares, e no espaço comum que 
partilham fora do olhar adulto. [...] Podemos, no entanto, considerar que a acção 
política das crianças se exerce, sob um modo pleno ou de forma sutil e oculta, em 
todos os seus mundos de vida. (SARMENTO et al, 2007, p. 19) 

Os autores ainda alertam-nos para o fato de que a ação política das crianças, 

aqui entendida para além dos contornos da democracia representativa, é realizada de 

acordo com a capacidade da criança de construir, de forma sistematizada, modos de 

significação do mundo e de ação intencional, que lhe são próprios. Sendo assim, a participação das 

crianças [e adolescentes] não pode ser pensada como a simples imitação dos comportamentos 

políticos adultos, visto que elas constroem um modo próprio de participar. Desta forma, ao refletirmos 

acerca da promoção da participação dos adolescentes em contexto escolar, acreditamos que o que 

falta em nossas escolas é a abertura de um espaço às culturas juvenis, as quais sendo 

atravessadas por encontros e desencontros com a cultura adulta (DAYRELL, 2007, 

SANT‟ANA; ANDRADE, 2008), possibilitam aos jovens a construção de um novo lugar social 

através da música, das gírias, do estilo de se vestir, piercings, tatuagens, bem como a 

ostentação de aparelhos eletrônicos, e demais outros, que lhes conferem uma identidade 

juvenil. 

Entretanto, ainda domina uma determinada concepção de aluno gestada na 

sociedade moderna, condizente com comportamentos de disciplina, obediência, 

pontualidade e envolvimento eficaz e eficiente com os estudos. Não obstante, com sua 

abertura à vida juvenil e suas formas de expressão, a escola acaba por se constituir também 

em um espaço para “os amores, as amizades, gostos e distinções de todo tipo” (DAYRELL, 

op. cit, p. 1120), e assim, o espaço escolar é ressignificado, também, como lugar de 
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expressão de sociabilidades. Na escola em que se deu essa pesquisa pudemos perceber 

que, embora as culturas juvenis não tenham um lugar reconhecido dentro da Escola, os 

adolescentes tentam a todo tempo impor sua identidade de jovens sobre a de aluno, ou 

seja, os estudantes estão sempre de posse de aparelhos eletrônicos, sobretudo o celular, 

que está sempre em mãos, escutam música durante as aulas (por meio de fone de ouvido), 

insistem em ir de bonés, mesmo não sendo permitido dentro da escola, piercings, falam 

gírias que lhes são características, namoram e paqueram, entre outras coisas. A iniciativa 

de uma rádio na escola – assim como já há um jornal – apresentações de teatro, dança, 

música, concursos de desenho, entre outras coisas, poderia ser uma alternativa para a 

inclusão das culturas juvenis na escola.  

Assim, os adolescentes experimentam uma tensão entre o “ser jovem” (lugar 

social por ele ocupado) e o “ser aluno” (fatores internos à escola). Entretanto, tal tensão 

vivenciada pelo adolescente não se manifesta de forma excludente no cotidiano escolar, 

implicando uma escolha entre ser jovem e ser aluno, em que geralmente deve se sobressair 

o último. Pelo contrário, a tensão entre ser jovem e ser aluno se manifesta, frequentemente, 

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

de ser articulada” (DAYRELL, 2007, p. 1120). Porém, tendo-se por pressuposto essa nova 

escola – aberta à vida juvenil –, o “ser aluno” já não implica tanto a submissão a modelos 

prévios, mas a integração entre sua individualidade enquanto sujeito e os pressupostos de 

uma identidade de aluno. 

É a partir dessa constatação que vêm sendo desenvolvidas propostas calcadas 

no reconhecimento da diversidade sócio cultural dos alunos. No entanto, o processo de 

implantação e avaliação dessas propostas coloca em questão a estrutura escolar em 

quesitos como: organização de tempos e espaços, o currículo e sua adequação, o papel dos 

atores escolares, dentre outros. E é nesse último quesito que se insere este trabalho, na 

medida em que a participação efetiva dos alunos na escola só é favorecida a partir da 

reflexão em torno de seu papel na instituição escolar. 

Neste contexto, a participação do aluno na escola corresponde não só a uma 

nova concepção de infância e adolescência, como a uma renovação das finalidades e 

características estruturais da escola (SARMENTO et al, 2007). Não desconsiderando as 

dificuldades que se interpõem neste processo, mas ressaltando os elementos que o tornam 

possível, vamos, no próximo item, nos ater mais especificamente a ele. 
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2.3.1.1 Favorecendo a participação em contexto escolar 

A gestão democrática da escola, enquanto princípio norteador da educação, 

abrangendo as dimensões pedagógica, administrativa e financeira da escola, é consagrada 

pela Constituição Federal (1988) em um contexto de lutas pela redemocratização da 

sociedade brasileira. Entretanto, é em 1996, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96), que ocorrem maiores avanços quanto 

à gestão democrática neste contexto, expressos nos artigos 12 – em que é conferida às 

escolas maior autonomia63 no que concerne à elaboração e execução de sua proposta 

pedagógica – e 14 – que estabelece que os sistemas de ensino definirão normas de gestão 

democrática do ensino público, prevendo, assim, a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Em um contexto de reformulação do Estado, assiste-se, nos anos de 1990, a 

uma nova regulação das políticas educativas que culmina com a centralidade da escola 

como núcleo de planejamento e da gestão; o financiamento per capita, com a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF) – hoje FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica)64; a regularidade e ampliação dos exames nacionais de avaliação, além 

da avaliação institucional e os mecanismos de gestão escolar que pressupõem a 

participação da comunidade (OLIVEIRA, 2006, p. 211), o que repercute diretamente na 

composição, estrutura e gestão das redes de ensino. Desta forma, a nova regulação das 

políticas educativas traz alterações para todo o sistema escolar, não só à escola, sendo um 

processo repleto de contradições (OLIVEIRA; DUARTE, 2005). Nesta perspectiva, observa-

se um duplo enfoque nas reformas educacionais empreendidas desde então: um que se 

volta à formação para o trabalho e outro orientado para a gestão e disciplina da pobreza.  

As reformas educacionais implantadas nos países da América Latina, nos anos 

de 1990, pautaram-se na padronização de processos administrativos e pedagógicos, os 

quais possibilitam baixar custos e gastos, sem abrir mão do controle central das políticas. 

Sendo assim, “o modelo de gestão escolar adotado combina formas de planejamento e de 

controle central para formulação de políticas com a descentralização administrativa na 
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 Mendonça (2000) ressalta-nos que “apesar de todos os fatores e mecanismos de gestão democrática do 
ensino público convergirem para a autonomia da escola, esta ainda tem desempenhado um papel periférico nos 
sistemas” (p. 13). Sendo fatores que dificultam a conquista de sua autonomia o excesso de intervenção de 
órgãos superiores de administração e a falta de suporte material e logístico. Não obstante a pouca autonomia da 
escola frente aos órgãos centrais, ainda assiste-se à supremacia de diretores e professores sobre os demais 
segmentos da comunidade escolar, nos foros de participação, em geral sob a justificativa de maior competência 
pedagógica. 
64

 O FUNDEB, que substitui o FUNDEF (1999-2006), está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 
2020, segundo consta no portal do Ministério da Educação (www.mec.gov.br). 
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execução destas” (OLIVEIRA, 2006, p. 212), o que Rossi (2001) denomina de prática de 

cogestão com controle remoto, 

com autonomia administrativa/pedagógica outorgadas e controladas, com 
descentralização de decisões circunscritas ao nível técnico-operacional. Trata-se de 
uma alternativa moderna de despolitizar o sistema, inserindo a participação de 
professores, pais, alunos e comunidades locais no processo que se diz neutro. (p. 
100, grifo da autora) 

Tais estratégias enfatizam maior flexibilidade nas ações de colaboração das 

agências e agentes que compõem o sistema de ensino, colocada em prática mediante as 

descentralizações: administrativa (transferência de obrigações dos órgãos centrais às 

escolas e a municipalização do ensino fundamental); financeira (maior flexibilidade na 

gestão e captação de recursos externos); e pedagógica (elaboração coletiva do Projeto 

Pedagógico). Ainda que a gestão democrática represente uma conquista dos movimentos 

sociais, é valido destacar que ela traz novas exigências à escola, uma vez que os 

trabalhadores devem participar da gestão da escola, da escolha direta para a equipe 

diretiva, além da representação junto aos conselhos escolares (dos quais devem ser 

eleitores e postulantes) e da realização de um trabalho coletivo de elaboração do 

planejamento escolar e dos programas e currículos.  

Porém, o processo democrático instaurado dentro da escola com a implantação 

das mencionadas reformas está longe de ser um processo neutro, visto que estão em jogo 

os interesses do Estado – diminuição de gastos e custos sem a diminuição da qualidade do 

ensino – e da escola – maior autonomia administrativo-financeira-pedagógica. Soma-se a 

isto o fato de que a escola também não é um espaço neutro, uma vez que convive 

diariamente com uma diversidade de sujeitos e identidades e, portanto, está carregada de 

conflitos e tensões entre interesses divergentes. A descentralização que, em última 

instância, confere uma autonomia, mesmo que relativa, à escola e, consequentemente, aos 

seus atores, favorece a instauração de práticas de participação em seu interior. Tais práticas 

visam ao oferecimento de uma educação em moldes mais democráticos, por meio da maior 

participação da comunidade nos processos ali deflagrados. Entretanto, é válido destacar 

que a participação não implica na dissolução do conflito, mas sim em seu gerenciamento, 

através da argumentação e da escuta entre os diferentes agentes que participam direta ou 

indiretamente do processo educativo. 

Cabe ainda ressaltar que a descentralização não resulta, necessariamente, em 

democratização. A descentralização do sistema educativo, a princípio, abarca a ampliação 

do processo decisório, “na defesa de relações menos desiguais e injustas entre grupos e 

setores sociais de diferentes regiões do país, em sua articulação com a política central” 

(ROSSI, op. cit, p. 95). Contudo, a descentralização envolve de modo indispensável, 

alterações efetivas no funcionamento das várias esferas do poder público, abrangendo a 

transferência do poder decisório, de atribuições e de recursos entre elas. Mas não 
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esgotando as discussões, destaca-nos Rossi (2001) que, geralmente, tais iniciativas, 

quando concedidas pelo Estado, estão envoltas em princípios privatistas de 

autofinanciamento do investimento social e de exclusão da participação social e política da 

população nos processos decisórios. Assim, as políticas educacionais são orientadas no 

sentido de reduzir custos, encargos e investimentos públicos, buscando senão transferi-los, 

dividi-los com a iniciativa privada e as organizações não governamentais. Sendo assim, as 

escolas são levadas a buscar nas parcerias com a comunidade as soluções para problemas 

encontrados. Assiste-se, também, a um processo de mercantilização da educação, com 

grande investimento em práticas de avaliação da educação, de avaliação institucional e do 

desempenho dos professores. 

Neste contexto, ressaltamos a natureza contraditória – porque convive com 

concepções conservadoras e democráticas de gestão – e, por isso mesmo, ambivalente  de 

muitas práticas escolares, que apesar de concebidas sob o rótulo de democráticas e 

voltadas à participação da comunidade, têm como seus princípios norteadores, 

componentes de uma prática conservadora da gestão pedagógica. Não desconsiderando 

que as práticas de gestão democrática não se esgotam no âmbito da instituição escolar, 

nem se reduzem à ação dos gestores nos processos administrativos e pedagógicos, Rossi 

(op. cit) ressalta-nos que elas devem ser embasadas na organização colegiada do trabalho 

educativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar. 

Entretanto, destaca-nos Mendonça (2000), ao abordar os aspectos da gestão 

democrática do ensino púbico ligados à participação, que, ao contrário do que se idealiza, 

os mecanismos adotados pelos sistemas educacionais não puseram fim aos conflitos entre 

segmentos. Nesta perspectiva, professores, funcionários e, sobretudo, a direção, ainda 

monopolizam os foros de participação. Neste quadro de supremacia da direção sobre os 

demais segmentos da comunidade escolar, as legislações têm atuado no sentido de cercear 

essa prevalência, na medida em que impõem critérios de proporcionalidade na participação 

de cada um dos segmentos. No entanto, a existência de tais legislações, por si só, não 

impede que se desenvolvam na escola comportamentos e atitudes de dominação dos 

professores sobre os demais membros, geralmente justificadas sob o argumento da maior 

competência pedagógica. 

Uma das formas de limitação do poder da direção é a instituição de órgãos 

colegiados. Contudo, a composição destes órgãos de representantes de todos os 

segmentos da comunidade escolar, traz para o seu interior o conflito de interesses que 

dificilmente se harmonizam, sendo necessária a decisão por votos da maioria, com o 

consequente compromisso de acatamento da mesma por parte dos membros vencidos. Esta 

situação, que não se configura de maneira tranquila nas escolas, revela, muitas vezes, a 
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dominação que ainda exercem os docentes sobre os demais segmentos. Sobre isso 

destaca-nos Mendonça (2000) que  

Dentre diferentes dificuldades apontadas na constituição e no funcionamento de 
órgãos colegiados, está a de não terem os sistemas alcançado uma implantação 
total dos mesmos, além das dificuldades já mencionadas de relacionamento entre os 
segmentos, em especial com o diretor. A maneira cartorial como são constituídos 
alguns colegiados tem levado ao seu funcionamento inadequado. Apesar do poder 
formal que possuem essas instâncias no encaminhamento de diferentes situações 
da convivência escolar, muitas vezes ele não é exercido por falta de consciência dos 
conselheiros em relação a esse poder. De toda maneira, apesar das dificuldades 
decorrentes da implantação e funcionamento dos colegiados escolares, estes são 
um mecanismo capaz de promover o despojamento da dominação de uma só 
pessoa, superando a monocracia como lógica de funcionamento da direção escolar. 
(p. 11) 

Em um contexto de descentralização educativa, portanto, há um redesenho do 

lugar do Estado no protagonismo das políticas sociais, passando a um papel tido como mais 

periférico, na medida em que se restringe a oferecer formação adequada aos atores e 

incentivar ações no sentido de reduzir as distâncias entre consumidores (pais, alunos e 

comunidades locais) e produtores de serviços da educação (escolas e professores). 

Conforme Rossi (2001) isso significa a retirada do Estado do centro da cena, o que “não 

produz liberdade, mas desigualdade e descontrole, em um mercado desregulado” (p. 101-

102). A desigualdade proporcionada por meio desse novo modelo de política educacional é 

abordada por Mendonça (op. cit) ao refletir acerca da descentralização financeira que, 

segundo o autor, prevalece sobre as demais (administrativa e pedagógica). 

Neste quadro de precariedade de recursos, a escola é levada a superar por si 

mesma seu déficit de recursos materiais ao buscar na parceria com a comunidade a 

captação de recursos para suas necessidades básicas. Embora esta seja uma conquista 

relativa das escolas, que já não dependem tanto do financiamento estatal para prover suas 

necessidades, é fato a ser destacado que isto apresenta como risco o aprofundamento do 

fosso entre escolas do mesmo sistema. Por outro lado, muitas vezes, os estabelecimentos 

se veem impelidos a despender uma enorme energia para captação de recursos financeiros, 

esforço esse que poderia ser canalizado para o enriquecimento do projeto político 

pedagógico e da vida escolar como um todo. Além disso, escolas inseridas em comunidades 

mais estruturadas economicamente terão suas necessidades básicas melhor atendidas do 

que escolas inseridas em contextos sócio-culturais mais precários. 

Sendo assim, Mendonça (op. cit), ao refletir acerca da organização dos sistemas 

de ensino brasileiros para responder ao princípio da gestão democrática ressalta-nos que  

Enquanto as áreas centrais das administrações não abrirem mão do dirigismo, 
reduzindo a influência excessiva que exercem sobre a escola, os discursos 
favoráveis à descentralização, à autonomia e à valorização das unidades de ponta 
dos sistemas como referência das políticas públicas continuarão a ser peças de 
retórica. Apesar de todos os fatores e mecanismos de gestão democrática do ensino 
público convergirem para a autonomia da escola, esta ainda tem desempenhado um 
papel periférico nos sistemas. A dependência e o paternalismo ainda são fenômenos 
que grassam na relação entre a escola e os órgãos superiores da administração. As 
burocracias centrais e intermediárias, a despeito dos projetos de descentralização e 
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autonomia, expandem-se cada vez mais, dificultando o trabalho das escolas e 
justificando-se por meio da criação interminável de projetos para serem realizados 
pelas unidades. Ao lado do excesso de intervenção, a falta de suporte material e 
logístico prejudica a conquista da autonomia escolar”. (p. 13) 

Além do mais, segundo o autor, as referências à autonomia escolar nas 

legislações e normas dos sistemas de ensino são feitas, frequentemente, de forma 

superficial. A autonomia é enunciada como um valor, mas não são estabelecidos 

mecanismos concretos para a sua conquista efetiva. A realização da gestão democrática na 

escola pressupõe a “existência de um espaço real de autonomia da Escola e o 

reconhecimento das diferentes competências e atribuições dos atores organizacionais” 

(MORASTONI, 2004, p. 38). Entretanto, sendo um movimento que se deu de cima para 

baixo – do Estado em direção à sociedade – a descentralização educacional não resultou 

necessariamente em uma redistribuição do poder no interior das instituições escolares, 

requisito primeiro para uma gestão democrática da educação. Deste modo, o que se 

verifica, muitas vezes, é uma participação controlada e uma autonomia meramente 

operacional (MARQUES, 2003). Contudo, a transferência do poder de decisão aos agentes 

sociais das escolas públicas, não esgota a questão da construção da prática democrática 

participativa. Mas não podemos ignorar que se constitui em um avanço atribuir direitos e 

poderes até então negados às escolas públicas brasileiras. 

Face às considerações tecidas no decorrer deste capítulo, caminhamos agora 

para o esclarecimento acerca da metodologia, no que toca aos pressupostos teórico-

metodológicos, bem como aos procedimentos de coleta de dados.  
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3. METODOLOGIA 

O eixo norteador deste trabalho está voltado para a reflexão acerca da forma 

como se dá a participação dos adolescentes na escola. Para tanto, nos valeremos das 

contribuições da Sociologia da Infância, em suas proposições acerca da consideração da 

criança [e do adolescente] como seres detentores de saberes que lhes são próprios e, 

portanto, por conferir à infância [e à adolescência] uma característica essencialmente 

geracional. Isso implica em valer-se de referenciais teórico-metodológicos que permitam 

trazer as significações dadas para a experiência por esses sujeitos em seus contextos 

sociais de vida e ação.   

O paradigma que orienta o trabalho de observação dos adolescentes no 

contexto da escola e dos encontros grupais por nós realizados, e de compreensão do 

mundo que eles habitam é a perspectiva interacionista como abordagem de pesquisa 

qualitativa. Ao ter como objeto de estudo a interação, segundo Sant‟Ana (2003), o 

interacionismo apresenta novas possibilidades de análise das práticas cotidianas. Assim, 

para a autora trata-se de  

[...] uma abordagem teórico-metodológica que permite o desenvolvimento de 
análises consistentes de instituições sociais ao trazer em suas bases uma 
metodologia apropriada a isso. Favorece um tratamento psicossocial para a análise 
das instituições ao permitir a investigação da rotina estabelecida, das expectativas 
dos indivíduos e das formas que estas assumem na condução das atividades 
cotidianas” (p.7). 

O interacionismo interessa-se pelo o que as pessoas fazem e como interatuam, 

suas crenças, perspectivas, valores, motivações e como isso se desenvolve com o tempo e 

de uma experiência a outra, a partir de significados compartilhados por todos os 

componentes da organização ou por grupos específicos desta. Estando todos inseridos em 

um mesmo contexto e compartilhando valores e crenças, é fato que a observação do 

cotidiano escolar não pode desconsiderar a totalidade da situação, os acordos e desacordos 

nas interações entre os membros da comunidade escolar, pois, ao nos atentarmos a estes 

fatores, é-nos possibilitada uma melhor compreensão dos processos que se dão neste 

contexto. 

Além disso, uma vez que compartilha uma realidade, a ação (ato social) de cada 

membro não pode ser compreendida de forma isolada, visto que “cada ato está ligado a um 

todo de relações sociais, do qual não pode ser dissociado sem perder sua significação, pois 

envolve muito mais do que está incluído na expressão verbal e gestual de quem o emite” 

(SANT‟ANA, 2003, p. 8). Neste sentido, o “ato social”, como unidade de estudo do 

interacionismo simbólico, refere-se ao conjunto de atos produzidos pela interação de 
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diversas pessoas em determinado contexto. Portanto, é importante que nos detenhamos à 

interação, tida como conjunto de atos recíprocos a compor um todo mais amplo. 

Isso significa que o recorte dos episódios de interação social que serão objeto de 

análise nunca está dado à priori. É o pesquisador quem liga os elementos observados 

buscando produzir um sentido totalizante, a partir de sua compreensão das falas, gestos e 

entonações dos sujeitos em interação. Desse modo, é no encontro entre o que os 

pesquisados dizem, fazem e interpretam sobre o fenômeno e aquilo que sente, pensa e 

reflete o pesquisador sobre o mesmo fenômeno, que o conhecimento científico se gesta no 

transcorrer do trabalho de investigação.  

Diante disso, enfatizamos a importância de a observação do estabelecimento ser 

realizada por um período mais longo de tempo, para que, desta forma, possamos 

compreender melhor a lógica que orienta a ação de cada um dos atores mais significativos 

em determinado contexto. Notamos, assim, um ponto de aproximação entre a abordagem 

interacionista e a etnografia, uma vez que ambas pressupõem uma permanência maior em 

campo, no intuito de se compreender melhor o objeto de pesquisa. Mas outros pontos de 

aproximação também podem ser notados, como: a) tornar o familiar estranho; b) explorar a 

situação tal como ela é concebida pelos sujeitos dela participantes, considerando-se seus 

significados e interpretações; c) analisar a relação entre a situação de sala de aula e o seu 

contexto de inserção; d) construir as hipóteses e os argumentos no interior do trabalho de 

campo (SANT‟ANA, 2005). 

Aproximações também são evidenciadas na forma de descrever os fatos 

observados. A descrição etnográfica tem como meta a apreensão da realidade tal como ela 

é compreendida e vivenciada por aqueles que a experimentam diariamente. Contudo, essa 

descrição, uma vez que passa pelo crivo do pesquisador, é marcada pelo viés da 

interpretação, não abarcando, portanto, a totalidade da situação tal como ela acontece. 

Destarte, é preciso que o pesquisador tenha uma atitude constantemente ref lexiva com 

relação à sua prática, porém, tentando não se desvincular muito da realidade observada e 

apreendida. 

Pesquisa é antes de tudo interação entre sujeitos em que pesquisador e 

pesquisado são ambos “alvo” de mudanças e transformações levadas a cabo por sua 

interação na situação de pesquisa que, em si, é tida como uma relação social, uma vez que 

ambos os participantes se influenciam no acontecer da investigação, havendo pouco 

controle e operacionalização de variáveis (SANT‟ANA, 2003; FREITAS, 2007). 

Aqui pretendemos abordar o Interacionismo Social de Mead e apresentar suas 

implicações na pesquisa. No tópico que se segue optamos pela explanação dos 

procedimentos metodológicos. 
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3.1 Procedimentos metodológicos  

Buscando uma primeira aproximação com o campo, foi realizado, entre os 

meses de setembro e dezembro de 2009 uma etapa exploratória de pesquisa em uma 

escola da rede pública estadual de ensino de São João del Rei (MG), escolhida em virtude 

de atender aos Ensinos Fundamental e Médio, por contato anterior por ocasião de estágios 

no decorrer da graduação em psicologia nesta mesma Universidade e ainda devido ao fato 

de outras pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa coordenado pela professora Drª 

Ruth Bernardes de Sant‟Ana também estarem sendo realizadas nessa mesma escola. 

Ressaltamos ainda que a escola goza de boa reputação na cidade, estando entre as 

melhores. A disputa por vagas todos os anos é muito grande; alguns alunos que residem em 

bairros afastados da Escola matriculam-se na instituição, buscando um ensino de qualidade 

e, consequentemente, uma boa preparação para o mercado de trabalho e até mesmo para 

cursar uma universidade.  

Este primeiro contato com o campo foi essencial para uma primeira aproximação 

com a questão de estudo: a participação política dos adolescentes na escola. Ainda naquele 

momento do trabalho debruçávamo-nos sobre a participação política dos adolescentes na 

escola. Porém, ao fim do estudo exploratório e após o Exame de Qualificação, optamos pelo 

estudo da participação dos adolescentes na escola, não nos centrando na participação 

política, no intuito de abrir o leque de possibilidades. A Escola não conta com um Grêmio 

Estudantil ativo e pouco se via falar na participação dos alunos em instâncias colegiadas 

como o Colegiado Escolar. Sendo assim, optamos pelo estudo da participação dos 

adolescentes na escola, tendo a participação política como uma das formas do aluno 

empreender sua participação no contexto escolar. 

Nesta ocasião da pesquisa exploratória, foram realizadas observações do 

cotidiano escolar de três turmas, sendo cada uma de uma série, representando três 

momentos distintos da trajetória escolar – 6º e 9º anos do Ensino fundamental e 3º ano do 

Ensino médio. A escolha das turmas foi feita após conversa com a supervisão, optando-se 

por aquelas não rotuladas como “indisciplinadas” e/ou “difíceis”, uma vez que nosso objeto 

de estudo não era a (in)disciplina. Sendo assim, foram observadas turmas consideradas 

medianas. Embora a princípio isto possa se constituir em um problema para a pesquisa, 

cabe ressaltar que as situações de observação nos trouxeram episódios de interação muito 

ricos para o entorno da pesquisa. 

Pretendíamos, com esta etapa exploratória, uma primeira aproximação ao 

campo, de forma a identificar como se dava a participação dos alunos nesses três 

momentos da trajetória escolar. Os alunos participam de maneira distinta em cada um 
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desses momentos? Ainda, em que medida as fases que estão atravessando, as mudanças 

estatutárias ligadas a elas e ao desenvolvimento psicossocial por eles vividos influenciam 

nos elementos por eles valorizados ao definir a participação e em sua disposição à mesma? 

Pudemos verificar que os adolescentes tendem a apresentar uma forma de participar própria 

em cada momento da trajetória escolar atravessado. Sendo assim, no 6º ano do Ensino 

fundamental, os alunos tendem a participar mais de forma a colaborar com o professor: 

buscar alguma coisa na secretaria ou na sala dos professores, apagar o quadro, distribuir 

e/ou entregar atividades na sala de aula, emprestar materiais ao professor como canetas e 

régua, entre outros. No 9º ano do Ensino fundamental, notamos que os alunos participam 

levando-se mais em conta a dimensão “pedagógico-didática” da participação, aquilo que os 

professores normalmente classificam como “participação em sala de aula”. Assim, 

respondem mais às solicitações dos professores e contribuem com comentários e 

questionamentos concernentes ao conteúdo trabalhado em sala ou algo relacionado. Já no 

3º ano do Ensino médio a participação dos alunos estava mais voltada para a dimensão da 

negociação: de datas de provas, de formas de avaliação, entre outros. Entretanto, elencar 

essas formas de participação não significa dizer que os alunos não apresentam outras 

formas de participação, apenas que estas foram mais frequentes. 

Quanto à concepção de participação, levando-se em conta o conjunto de suas 

falas, embora apresentando diferentes elaborações sobre o assunto, essa é concebida 

pelos alunos como: poder de expressão, colaboração (ajudar nas festas letivas), informação 

(colocar os alunos a par das coisas que acontecem na escola) e estar presente nas coisas 

que a escola oferece (festas e sábados letivos, “eventos internos”, como festas juninas). 

Ainda que não haja consenso, todos vislumbram outras formas de participação no contexto 

escolar: conselhos de classe e/ou reuniões deliberativas, compostas ou não apenas por 

estudantes. Mas parecem não se sentir aptos para empreender uma participação mais 

efetiva na escola, delegando aos adultos o papel de organizar sua ação nesse espaço 

social. Chegamos a supor que esse sentimento de não aptidão para o exercício da 

participação seja fruto de toda a história de socialização dos seres mais jovens e da própria 

história da escolarização. Por sua condição de menor, o aluno sempre foi definido em 

função do que ainda não é (não adulto) e, portanto, considerado incapaz de opinar nas 

questões que afetam diretamente sua vida.  

As observações foram seguidas de entrevistas semiestruturadas individuais, em 

número de seis, sendo duas de cada turma, igualmente distribuídas entre os sexos. O 

roteiro elaborado para orientar a condução das entrevistas (APÊNDICE C) era composto de 

casos fictícios que envolviam situações de favorecimento de uma participação mais ativa do 

aluno na escola. O mencionado roteiro continha uma concepção de participação que remetia 

ao processo decisório da escola: no plano político-administrativo, no plano da formulação do 
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conteúdo pedagógico ministrado, no plano da didática e no plano da organização estudantil. 

Desta forma, as questões foram propostas de forma a facilitar a livre expressão do 

entrevistado (adolescente) sobre os tópicos em debate. A apresentação de tais casos tinha 

por objetivo a apreensão das significações dos alunos acerca de sua participação na escola. 

Sendo assim, após a colocação das situações, era questionada ao entrevistado a sua 

opinião acerca daquele tópico, bem como se gostaria ou não de participar, caso aquilo se 

desse em sua escola. 

Contudo, o roteiro elaborado apresentou suas limitações, uma vez que se 

pautava, sobretudo, sobre as representações que os adolescentes elaboravam sobre a 

participação do aluno na escola. Sentimos, assim, a necessidade de elaborar um novo 

roteiro (APÊNDICE D) que se pautasse na experiência do adolescente na escola e fora dela. 

Portanto, procurávamos conhecer e compreender qual a sua experiência de participação.  

Entretanto, por se tratar de um projeto de mestrado e pelo tempo restrito para 

sua concretização – 2 anos –, não seria possível a realização da pesquisa com um universo 

de sujeitos tão amplo. Era premente a necessidade de escolha de apenas um, entre os três 

segmentos de estudantes abordados nesse primeiro momento da pesquisa, como foi 

sugerido pela banca de qualificação do projeto. Assim, optamos pelo 3º ano do Ensino 

médio, por acreditar que, por ser um momento de conclusão da Educação Básica, os alunos 

apresentam uma visão mais ampla do percurso escolar e, citando Corti e Souza (2004), a 

adolescência possui como uma de suas principais características a crescente capacidade de 

autonomia, o que possibilita aos adolescentes, pelo menos em tese, um posicionamento 

mais crítico diante da autoridade adulta. Além disso, compartilhamos com Martins (2010) a 

crença de que o Ensino médio é um momento privilegiado para o estudo da participação 

discente na escola devido à maturidade dos estudantes e maior propensão às atividades 

participativas. 

Ainda nesta ocasião ficou decidida, como já era prevista, a realização de 

Encontros Grupais (Oficinas de Grupo) com os adolescentes, no intuito de que este seja um 

espaço de expressão deles acerca de sua vida (família, namoro, sexualidade, escola, lazer, 

amigos, trabalho, estudos, futuro, entre outros) e do tema enfocado nesta dissertação. Por 

meio desses Encontros, buscamos conhecer um pouco mais o universo de sujeitos – seus 

sentimentos e opiniões – na tentativa de também compreender como eles concebem a 

participação do aluno na escola, nos atentando, igualmente, à sua disposição à mesma.  

Outro ponto que não pode ser negligenciado diz respeito à elaboração e 

aplicação de um questionário com vistas a caracterizar melhor o universo de sujeitos quanto 

a categorias como: sexo, idade, cor/raça, religião, renda familiar mensal, relação com o 

trabalho, relação com a escola e com o saber escolar, entre outros, bem como buscar 

identificar quais as formas de participação dos adolescentes que compõem o universo de 
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sujeitos da pesquisa. Eles vivenciam a experiência da participação em alguma esfera de 

suas vidas (sociedade, escola, internet)? 

Além do questionário, realizamos também entrevistas individuais, em número de 

seis (três do sexo masculino e três do sexo feminino), sendo dois (um do sexo masculino e 

um do sexo feminino) com aparente experiência participativa (participação nos Encontros 

Grupais) e quatro com desconhecida experiência participativa. A realização de entrevistas 

com sujeitos com experiências distintas no que se refere à participação se justifica, uma vez 

que, assim, podemos ter uma compreensão mais ampla da participação discente na escola. 

Por mais que este dado tenha aparecido no questionário, acredito que, na entrevista ele 

pôde ser melhor explorado, visto que muitos adolescentes deixaram em branco os espaços 

em que lhes era solicitada a realização de algum comentário referente à resposta na 

questão.  

E, como procedimento imprescindível para esta investigação, optamos, além 

disso, pelas observações de sala de aula, as quais foram de suma importância para 

estabelecer um primeiro contato e certo vínculo com os adolescentes, o que ajudou muito na 

condução dos Encontros Grupais, contribuindo, ainda, para uma melhor compreensão da 

realidade escolar e dos processos que ali são deflagrados. Assim, entre as três turmas de 

terceiro ano do Ensino médio do turno da manhã, escolhemos o 3º “Laranja”, após conversa 

com supervisora e professores, que nos disseram ser esta a melhor entre as turmas de 3º 

ano, além de ser muito participativa. A escolha entre as turmas da manhã se justifica pelo 

fato de que geralmente eles possuem maior disponibilidade de tempo para a participação 

(dentro ou fora da escola), devido a não inserção no mercado de trabalho. Como já 

mencionado em capítulo anterior, dos adolescentes que responderam ao questionário, 

apenas 25,4% declarraram estar trabalhando no momento. 

Sendo assim, no que toca aos procedimentos metodológicos, foram realizadas 

observações de estabelecimento escolar, aplicados questionários, entrevistas 

semiestruturadas individuais e Encontros Grupais de Oficinas com os alunos, adolescentes 

do 3º ano do Ensino médio de uma escola estadual de São João del Rei. Por razão de 

tornar o texto de leitura mais leve, optamos por nos atentar “individualmente” a cada um dos 

procedimentos utilizados. Assim, procedemos à sua explicitação. 

3.1.1 Observação 

Woods (1987) destaca que os principais requisitos para a realização da 

observação são um olhar atento, um ouvido fino (ser bom ouvinte) e uma boa memória, o 
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que apresenta certas exigências ao pesquisador e o desenvolvimento de certas habilidades. 

Alves-Mazotti e & Gewandsznajder (1998) ainda acrescentam como habilidades caras ao 

observador: a) ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos; b) ter 

sensibilidade para pessoas; c) formular boas perguntas; d) ter familiaridade com as 

questões investigativas; e) ter flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas; e f) não 

ter pressa de identificar padrões ou atribuir significados aos fenômenos observados. 

Em se tratando de uma pesquisa interacionista, a situação de observação não 

despreza, nem proíbe a interação pesquisador-pesquisado em momento de observação. 

Portanto, na observação “o observador não só observa, mas também conversa com os 

participantes significativamente” (DELAMONT; HAMILTON, 1997, p. 416). Sendo assim, 

estamos falando de dois sujeitos – pesquisado e pesquisador –, que agem mutuamente 

para a compreensão do objeto de estudo. Entretanto, são tomados alguns cuidados para 

que esta interação não prejudique o andamento da pesquisa, nem as aulas. É necessário 

que o pesquisador “mergulhe na situação de pesquisa” e, na medida do possível, não cause 

grandes interferências no ambiente (WOODS, 1987). Claro, sabemos que nossa presença 

altera a dinâmica das aulas, contudo, à medida em que permanecemos inseridos na 

situação pesquisada, esse efeito tende a diminuir. Além disso, estamos sempre atentos à 

nossa implicação na pesquisa; procurando manter uma postura imparcial e reflexiva quanto 

à realidade observada, bem como à nossa ação na situação de pesquisa, embora saibamos 

que a imparcialidade é praticamente impossível. 

As observações se deram por registro das interações ocorridas entre 

adolescentes e entre adolescentes e adultos (professores, equipe de direção, funcionários e 

pesquisadora) em contexto escolar, acompanhando-os em todas as atividades por eles 

realizadas, desde a entrada até a saída. Buscávamos, com as observações, compreender o 

contexto em que se dão as interações entre adolescentes e adultos, e adolescentes entre si. 

Era por meio dos episódios interacionais que nos era possibilitado compreender como se 

dava a participação, por exemplo, na dimensão “pedagógico-didática”, comumente 

classificada pelos professores como “participação em sala de aula”. Ainda, por meio das 

observações, pudemos estabelecer um vínculo com os adolescentes para posteriores 

etapas da pesquisa: encontros grupais, questionário e entrevistas semiestruturadas. 

Por outro lado, o procedimento também apresenta limites para o tratamento da 

temática de estudo, já que, uma vez inseridos na cena, nos tornamos parte dela, sendo 

necessária uma atenção vigilante, para não nos descuidarmos do que nos propomos; que é 

conhecer o contexto em que se dão as interações entre adolescentes e adultos, e entre si, 

tendo como foco a participação discente na escola. Além do mais, sabemos que, como 

ainda não estão habituados à nossa presença em sala de aula, a princípio, os adolescentes, 

e também os professores, tendem a se comportar de maneira diferente do que normalmente 
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se comportam. Entretanto, com o tempo, a tendência é que eles se habituem e passem a 

agir mais próximo da naturalidade, fato que demanda de nós um período de observação 

mais extenso, para que os dados não fiquem mascarados. Sendo assim, a observação é um 

procedimento metodológico que exige do pesquisador uma maior permanência em campo 

para a apreensão dos fatos tais como eles se dão. 

O recurso a mais de um procedimento de coleta de dados (observação, 

entrevistas, questionários, encontros grupais) também permite ao pesquisador dispor de um 

número maior de informações e, ao cruzar os dados coletados por meio de cada um deles, 

perceber as contradições e concordâncias entre o discurso e a ação dos diferentes sujeitos, 

e mesmo de um mesmo sujeito.  

O modelo de observação utilizado se pauta, sobretudo, no registro seletivo 

(privilegiando as interações dos adolescentes entre si e com os educadores) das atividades 

ocorridas no tempo e no espaço escolar, abarcando, também, outros eventos significativos 

do contexto mais amplo passíveis de serem conectados para a compreensão do fenômeno 

estudado, de modo a manter a maior fidelidade possível à interação ocorrida, ou seja, às 

falas entre os sujeitos em cada situação, procurando trazer o ambiente sócio-afetivo em que 

isso se dá. Ainda, cientes de que a subjetividade do pesquisador também se faz presente na 

situação, complementam-se os registros com a consideração das impressões do 

pesquisador sobre a situação observada, tais como dúvidas, indignações e percepções. 

Feitas essas considerações sobre as observações, em seus limites e 

possibilidades para o tratamento da temática de estudo (a participação discente na escola) e 

no que concerne ao modelo de observação utilizado, partimos agora para as entrevistas. 

3.1.2 Entrevista 

A entrevista é definida por Fraser e Gondim (2004) como uma modalidade de 

interação entre duas ou mais pessoas, dirigida a um propósito definido: a troca de 

informações, buscando-se diminuir as incertezas quanto ao que o interlocutor diz. Assim, 

por meio dela, os atores sociais atribuem sentido à realidade que os cerca, sendo sua 

vantagem o fato de favorecer a relação intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado, 

uma vez que por meio das trocas verbais e não verbais que se estabelecem neste contexto, 

o pesquisador obtém uma melhor compreensão dos significados, dos valores e das opiniões 

dos atores sociais a respeito de situações e vivências pessoais. 

Outra vantagem citada pelas autoras é a “flexibilização na condução do processo 

de pesquisa e na avaliação de seus resultados, visto que o entrevistado tem um papel ativo 
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na construção da interpretação do pesquisador” (p. 140), de forma a construir um só 

discurso, compartilhado por ambos os participantes da interação: pesquisador e sujeito 

pesquisado. Além do mais, por sua natureza interativa, é possível se abordar temas 

complexos que dificilmente poderiam ser investigados de forma aprofundada por outros 

métodos, como a observação e o questionário, por exemplo.  

Entretanto, como bem nos coloca Duarte (2002), 

aprender a realizar entrevistas é algo que depende fundamentalmente da 
experiência no campo. Por mais que se saiba, hipoteticamente, aquilo que se está 
buscando, adquirir uma postura adequada à realização de entrevistas 
semiestruturadas, encontrar a melhor maneira de formular as perguntas, ser capaz 
de avaliar o grau de indução da resposta contido numa dada questão, ter algum 
controle das expressões corporais (evitando o máximo possível gestos de 
aprovação, rejeição, desconfiança, dúvida, entre outros), são competências que só 
se constroem na reflexão suscitada pelas leituras e pelo exercício de trabalhos 
dessa natureza (p. 146). 

Entrevista é algo que se aprende fazendo: por mais que tenhamos o 

conhecimento teórico, só adquirimos as habilidades de um bom entrevistador através do 

contato com a situação de entrevista. Neste sentido, como nos destaca Brandão (2000), 

citada por Duarte (op. cit), entrevista é trabalho, e como tal, exige uma atenção permanente 

do pesquisador aos seus objetivos, sujeitando-o a uma escuta diferenciada do que é dito e à 

reflexão sobre a forma e o conteúdo da fala do entrevistado, sem se esquecer, é claro, do 

conteúdo não verbal (gestos e expressão facial do entrevistado enquanto aborda algum 

ponto sugerido pelo entrevistador). 

Recorremos à entrevista individual semiestruturada, acreditando ser mais 

adequada, na medida em que, mesmo com um roteiro (APÊNDICE D) já elaborado, dá ao 

entrevistado a possibilidade de se expressar sobre os temas propostos com certa liberdade, 

e ao pesquisador a possibilidade de acrescentar novas questões que surgem no decorrer da 

interação com o pesquisado. Ao optar por esta modalidade de entrevista, buscamos dar voz 

ao entrevistado e compreender de que perspectiva ele fala. Para tanto, assumimos um 

papel menos diretivo, a fim de favorecer o diálogo mais aberto e fazer emergir novos 

aspectos significativos sobre o tema de “debate”. 

A realização de uma boa entrevista exige do pesquisador, segundo Woods 

(1987) atributos como um olhar atento, uma escuta especializada e uma boa memória. Além 

disso, segundo o autor, uma boa entrevista gira sempre em torno da confiança, curiosidade 

e naturalidade, devendo o entrevistador se esforçar para não emitir juízos de valor diante da 

fala do entrevistado. Assim, é necessário que o pesquisador desenvolva uma relação de 

confiança com o entrevistado, pautada na espontaneidade, sempre atento ao discurso 

daquele, de forma a tentar captar o sentido de suas “declarações”. 

Entre os limites da entrevista enquanto procedimento de coleta de dados, 

podemos citar o risco que o pesquisador corre de estar fazendo perguntas de forma a 

induzir a resposta do entrevistado. Portanto, o pesquisador deve estar sempre atento às 
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suas colocações, problematizando a discussão de forma a não induzir a resposta do 

entrevistado para aquilo que ele gostaria de ouvir. Por outro lado, desde que tenhamos este 

cuidado, a entrevista apresenta suas vantagens, uma vez que, por meio dela, podemos ter 

acesso às significações da experiência valorizadas pelos adolescentes ao conceber a 

participação, bem como à sua disposição à mesma. 

Para a escolha dos adolescentes a serem entrevistados, tentamos contemplar 

sujeitos de ambos os gêneros e com experiência distinta quanto à participação na escola. 

Sendo assim, foram entrevistados 3 (três) adolescentes do sexo feminino e 3 (três) do sexo 

masculino. Entre as moças e rapazes entrevistados, deu-se privilégio a pelo menos um(a) 

que fosse aparentemente mais interessado na participação e, assim, escolhemos 

adolescentes participantes dos Encontros Grupais. Desta forma, entre os entrevistados, 

havia um rapaz e uma moça participante dos Encontros Grupais. O contato foi feito por 

telefone, visto que os adolescentes já se encontravam de férias e as entrevistas foram 

realizadas nas dependências de um dos campi da Universidade (Campus Dom Bosco), 

sendo gravadas mediante autorização e consentimento do entrevistado, a quem também foi 

entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE G), conforme 

critérios estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São João del Rei. Em momento posterior a sua realização, a 

mesma foi transcrita e analisada, em busca de elementos que iluminassem o objeto de 

pesquisa. Quanto aos procedimentos de transcrição, cabe destacar que nos baseamos nas 

contribuições de Whitaker (2002) que estipula um modelo de transcrição baseado no 

respeito pelo entrevistado, que segundo a autora refere-se não a reproduzir a fala do 

entrevistado tal qual ela se apresenta, mas sim em reproduzir apenas os erros de sintaxe 

(concordância ou regência de verbos) e corrigir os erros de fonética65.  

O roteiro (APÊNDICE D) foi construído em cima de questões que versavam 

sobre a concepção de participação elaborada pelos adolescentes e sua disposição à 

mesma, tentando trazer elementos de sua experiência enquanto adolescente e aluno de 

escola pública, abandonando-se um pouco o campo das representações e pautando-se na 

vivência de participação que o adolescente tem na escola em que estuda. Além do roteiro, 

construímos um tópico-guia (APÊNDICE E) para as entrevistas, baseando-nos no trabalho 

de Weller (2006), em que a autora faz algumas considerações sobre o processo de 

construção da estratégia metodológica de uma pesquisa, tendo por pano de fundo uma 

pesquisa de campo realizada com jovens de São Paulo e Berlim, analisando o emprego dos 

grupos de discussão. Sobre a utilização dos tópicos-guia na pesquisa, diz-nos a autora que  

                                                
65

 Esse mesmo modelo de transcrição também foi utilizado para transcrever as falas dos adolescentes e demais 
atores sociais presentes na interação (professores, estagiários e pesquisadora) nas demais situações: oficinas e 
fragmentos trazidos dos relatórios de observação.  
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o tópico-guia [de uma entrevista] não é um roteiro a ser seguido à risca e tampouco 
é apresentado aos participantes para que não fiquem com a impressão de que se 
trata de um questionário com questões a serem respondidas com base em um 
esquema perguntas-respostas estruturado previamente. (WELLER, 2006, p. 249) 

A elaboração desse tópico-guia em muito nos auxiliou na confecção do roteiro 

de entrevistas, pois assim ficou-nos clara a pertinência ou não de determinadas questões 

presentes em nosso roteiro.  

Tendo abordado a entrevista, no que ela nos traz de potencialidades e limites no 

tratamento da participação discente na escola, passamos agora à explicitação do 

questionário.  

3.1.3 Questionário 

O questionário pode ser definido como método de coleta de dados composto por 

um número mais ou menos elevado de questões, as quais são apresentadas por escrito aos 

respondentes, tendo por objetivo o conhecimento de suas opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, origem social, entre outros. Portanto, a aplicação de um 

questionário não visa medir a habilidade do respondente em responder itens, e sim, busca 

levantar suas opiniões e crenças, bem como outros dados considerados relevantes no 

contexto da pesquisa. Nesta pesquisa de mestrado a aplicação do questionário (APÊNDICE 

A) se fez importante no sentido de levantar dados sócio-demográficos sobre os 

adolescentes, bem como nos aproximar de sua vivência de participação na escola e fora 

dela. Destacamos que o pedido para que os adolescentes identificassem a sua turma se 

justifica na medida em que isso pode nos fornecer subsídios para compreender melhor o 

contexto da turma observada. 

Entre as potencialidades do questionário, podemos citar o fato de que possibilita 

atingir um grande número de pessoas, poupando gastos com pessoal, uma vez que não 

exige o treinamento dos pesquisadores. Além disso, garante o anonimato dos respondentes 

(quando não é necessário que estes se identifiquem), o que confere a eles maior liberdade 

nas respostas, visto que não têm que se preocupar com os juízos de valores, e as 

consequências de determinadas declarações ficam amenizadas, pois os aplicadores não 

terão conhecimento de quem as fez. Ainda, quando enviado por correio (o que não foi o 

caso desta pesquisa), oferece ao pesquisado a liberdade de respondê-lo no momento que 

achar mais conveniente, além de não expor o pesquisador à influência das opiniões e do 

aspecto pessoal do entrevistado. (GIL, 2006).  

O questionário, enquanto método de coleta de dados, também apresenta 

limitações, às quais vamos nos dedicar no momento. A primeira delas seria o fato de excluir 
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as pessoas que não sabem ler, nem escrever. Quando enviado pelo correio impede que o 

pesquisador: (a) auxilie ao entrevistado caso este não entenda corretamente as instruções 

ou perguntas; (b) tenha conhecimento das circunstâncias em que ele foi respondido, o que 

em muitas ocasiões pode ser uma informação fundamental. Ainda, qualquer que seja a 

modalidade de aplicação do questionário (presencial, por telefone, enviado por correio ou e-

mail), não há a garantia de que “a maioria das pessoas o devolvam devidamente 

preenchido” (GIL, 2006, p. 129). Consta, ainda, entre as limitações do instrumento, o fato de 

não poder envolver um número muito grande de questões, haja vista que questionários 

muito extensos têm alta probabilidade de não serem respondidos adequadamente. E, não 

menos importante, destacamos que o questionário proporciona “resultados bastante críticos 

com relação à objetividade, pois os itens podem ter significado diferente para cada um dos 

entrevistados” (GIL, op. cit, p. 129) e o pesquisador não tem como ter acesso a isso 

baseando-se apenas nas respostas aos itens. 

Considerando-se o instrumento elaborado para esta pesquisa, entre os limites 

citamos o fato de não pressupor um contato maior (individualizado) entre a nós e o 

entrevistado. Algumas questões foram superficialmente compreendidas pela pesquisadora, 

uma vez que não há como verificar com o respondente em que medida aquilo se dá, não 

sendo possível, ou pelo menos dificultada, a apreensão do sentido que o entrevistado atribui 

a determinados tópicos em discussão. Por outro lado, por meio do questionário pudemos 

fazer um levantamento em maior escala, das opiniões e sentimentos dos adolescentes 

sobre diversos tópicos, como escola, família, amizade, entre outros, o que nos permite 

conhecer um pouco mais sobre suas opiniões, anseios e desejos nas áreas abordadas 

(situação familiar; lazer; sexualidade; mídia e acesso à cultura; trabalho; educação; 

participação e cultura política) e, por conseguinte, considerá-los em sua condição de 

adolescentes, para além de sua condição de alunos do 3º ano do Ensino médio de uma 

escola estadual de São João del Rei. 

O questionário (APÊNDICE A), aplicado por nós já nos últimos dias de aula dos 

adolescentes, contou com um tópico-guia (APÊNDICE B), o qual auxiliou na elaboração do 

instrumento. Desta forma, o questionário foi composto por 39 (trinta e nove) questões, sendo 

25 (vinte e cinco) fechadas e 14 (quatorze) mistas (pedindo que os adolescentes fizessem 

comentários ou respondessem alguma questão relacionada a questão principal). As 

questões abordavam uma extensa gama de assuntos, desde os mais corriqueiros, como o 

que costumam fazer em suas horas de lazer, até assuntos mais específicos, que muito nos 

interessavam como a participação do aluno na escola e mesmo fora dela. Destacamos 
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ainda que o questionário foi elaborado tendo-se por base os instrumentos utilizados nas 

pesquisas realizadas por Zagury (2009)66 e IBASE (2006). 

Na primeira semana do mês de dezembro de 2010, quando os adolescentes já 

estavam às vésperas de entrar de férias – a maioria dos professores já havia terminado o 

conteúdo e alguns poucos ainda aplicavam as reavaliações (recuperação) –, após conversa 

anterior com os professores, foi realizada a aplicação do questionário nas turmas, dispondo, 

para isso, de pelo menos um horário de aulas (50 minutos) e alguns minutos a mais caso 

fosse necessário. Em nenhuma das turmas foi necessário pedir ao professor do horário 

seguinte alguns minutos a mais para que os alunos terminassem o questionário, que foi 

entregue ainda com alguns minutos sobrando para o fim da aula67. Era uma semana mais 

tranquila, o que em muito nos ajudou, pois não tivemos dificuldades em agendar com os 

professores a aplicação dos questionários. Em virtude disso, muitos alunos já não estavam 

mais indo à aula, fato que explica o número relativamente pequeno de questionários 

respondidos, em se considerando que o mesmo foi aplicado em 3 (três) turmas de 3º ano do 

Ensino médio.  

Após a distribuição do questionário, líamos com os adolescentes os 

esclarecimentos e explicávamos superficialmente cada questão, no intuito de sanar as 

possíveis dúvidas que pudessem ocorrer. Em seguida dávamos início à aplicação do 

questionário, informando-os o horário de início da mesma68 e nos colocando à disposição 

para maiores esclarecimentos. Ao terminarem o questionário era entregue aos adolescentes 

um envelope, onde eles mesmos deveriam colocar seu questionário, no intuito de garantir 

seu anonimato.  

Considerando-se o conjunto de turmas, as questões que geraram mais dúvidas 

foram: a 17 (motivo da primeira experiência sexual), não sabiam o que responder quando 

esta ainda não tinha acontecido69; a 18 (o que você acha de “ficar com”), parece que a 

questão ficou mal formulada; e a 21 (como você procura se informar das coisas que estão 

acontecendo no mundo), muitos pareceram não compreender que esta questão era uma 

continuação da questão anterior (você procura se informar das coisas que estão 

acontecendo no mundo). Talvez aqui também tenha havido um erro de formulação da 
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 A autora discute dados de uma pesquisa realizada em sete capitais (Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Belém e Brasília) e nove cidades do interior (Carius e Jucás, no Ceará; Coronel 
Fabriciano, Ipatinga, Juiz de Fora, Divinópolis e Viçosa, em Minas Gerais; Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do 
Sul e Itu, em São Paulo), com 943 adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, no período de abril a junho de 
1995. Buscando traçar o perfil do adolescente brasileiro, o questionário elaborado pela autora possuía uma 
grande amplidão de questões abordando temas como: estudos, escola, vida profissional, família, sexo, lazer, 
conhecimento sobre AIDS, drogas, política e religião. 
67

 Fazendo-se a média do tempo levado pelos adolescentes para responder ao questionário e a avaliação do 
mesmo, tem-se que o tempo médio de resposta ao questionário é aproximadamente 23 (vinte e três) minutos. 
68

 Isto se fez necessário, pois ao fim do questionário era necessário que os adolescentes preenchessem o tempo 
que levaram para respondê-lo.  
69

 Reconhecemos que faltou uma orientação da pesquisadora neste momento, verbal ou por escrito, do estilo 
“caso você tenha marcado na questão 16 a opção „ainda não ocorreu‟ passe à questão 18”. 
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questão, a qual ficaria mais compreensível caso a pergunta fosse feita da seguinte forma 

“Como você costuma se informar das coisas que estão acontecendo no mundo?”, e não 

apenas com um simples “Como?”. Infelizmente, apesar de todos os cuidados tomados no 

momento de elaboração do instrumento, que inclusive contou com a ajuda de todos os 

integrantes do grupo de pesquisa coordenado pela Professora Drª Ruth Bernardes de 

Sant‟Ana, ainda acabaram passando algumas incorreções. Como ficará claro 

posteriormente, os adolescentes também fizeram sugestões do que eles gostariam de 

modificar no questionário. Contudo, devido à escassez de tempo – já estávamos na última 

semana de aula das turmas e estando os alunos já concluindo o ensino médio – e também à 

urgência dos prazos, não tivemos como corrigir os problemas encontrados, nem mesmo 

como aplicar um novo questionário que contemplasse também as sugestões dos 

adolescentes. 

Em se tratando de uma pesquisa que tem como objeto de estudo a participação 

discente na escola e entendendo essa participação, também, como poder de expressão, foi 

pedido aos adolescentes que, após responderem ao questionário, fizessem a avaliação do 

mesmo. Sendo assim, elaboramos uma Avaliação do Questionário, com base no 

Questionário de Percepção da Prova do ENADE 2010, a qual consta ao final daquele 

(APÊNDICE A), e à qual nos dedicamos agora. A Avaliação do Questionário contou com 7 

(sete) questões no total, sendo 4 (quatro) fechadas, 1 (uma) mista e 2 (duas) abertas. O 

primeiro item pedia aos adolescentes que classificassem o questionário. Neste quesito, os 

dados70 indicam que pouco mais da metade dos adolescentes (54%) classificou o 

questionário como bom, seguido por aqueles que classificaram como ótimo (17,5%) e por 

aqueles que o classificaram como regular (14,2%). Como se pode ver, apesar de alguns não 

terem gostado do questionário, mais da metade dos adolescentes o classificou como bom e 

aproximadamente 17% dos entrevistados o classificaram como ótimo. Esta questão pedia 

aos adolescentes que fizessem comentários e, entre os que o classificaram como ótimo, 

uma das adolescentes comenta “gosto de responder perguntas, faz refletir” (adolescente do 

sexo feminino, 18 anos). Acreditamos que os adolescentes que o classificaram como regular 

o tenham feito por conta da existência de questões abertas e também pelo fato de o 

questionário ter ficado um pouco extenso (39 questões, algumas com comentários e outras 

questões relacionadas). Questionados sobre se retirariam alguma questão, um adolescente 

comenta “retiraria os comentários. Não tem necessidade isso. Fica chato”. (adolescente do 

sexo feminino, 17 anos). 

Quanto ao nível de dificuldade, a grande maioria dos adolescentes (42,8%) 

classificou o questionário como fácil, seguido por aqueles que o classificaram como médio 
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 Para discutir os dados referentes à avaliação do questionário, só estamos levando em conta os questionários 
entregues respondidos.  
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(39,7%), e muito fácil (17,5%). Cabe ressaltar que nenhum adolescente classificou o 

questionário como difícil ou muito difícil, o que para nós foi muito positivo, uma vez que o 

elaboramos de modo a nos aproximar da linguagem dos adolescentes, tentando torná-lo de 

fácil compreensão para os mesmos. Como se pode notar, embora não constitua nem 

metade dos adolescentes entrevistados, grande maioria dos sujeitos considerou o 

questionário de fácil “resolução”. 

Ainda questionamos aos adolescentes como eles classificariam o questionário 

quanto ao tamanho, considerando-se o tempo que eles tiveram para responder às questões. 

Sendo assim, os dados indicam que a maioria dos entrevistados (42,8%) considerou o 

tamanho do questionário adequado, seguido por aqueles que o acharam longo (28,6%) e 

por aqueles que o classificaram como muito longo (19,4%). Apesar de aparentemente 

extenso, as questões presentes no questionário não demandavam dos adolescentes 

grandes conhecimentos, visto que se pautavam em seus sentimentos e pensamentos sobre 

os diversos itens abordados. Não havia resposta certa, nem tampouco errada, mas sim a 

resposta do adolescente, o que torna o preenchimento do mesmo menos complexo, apesar 

do grande número de questões. 

Outro ponto sobre o qual foi pedido aos adolescentes que se manifestassem, é 

no que condiz à clareza e objetividade das questões. Os dados indicam que mais da metade 

(52,4%) dos adolescentes considera que a maioria dos enunciados das questões estava 

clara e objetiva, seguida por aqueles que consideram que todos os enunciados estavam 

claros e objetivos (42,8%). Somente 3,2% dos respondentes declararam que apenas cerca 

da metade dos enunciados estavam claros e objetivos; e um percentual ainda menor (1,6%) 

que poucos enunciados estavam claros e objetivos.  

Ainda, perguntados se as informações/instruções fornecidas em cada questão 

foram suficientes para respondê-las, mais da metade dos adolescentes (57,1%) declararam 

que em todas as questões as informações foram suficientes, seguidos por aqueles que 

declararam que isto se deu na maioria das questões (33,3%). Apenas 1,6% dos 

adolescentes declararam que as informações não foram suficientes em nenhuma questão, 

sendo este também o percentual de respondentes que declarou que as informações foram 

suficientes apenas em algumas questões. Torna-se relevante também o percentual de 

respondentes que alegou que as informações fornecidas foram até excessivas (6,3%). 

Sendo assim, temos que 96,8% dos adolescentes declararam que as informações e 

instruções fornecidas em cada questão foram, em alguma medida, suficientes para 

respondê-las. 

Finalizando a Avaliação do Questionário, tem-se um bloco de quatro itens, em 

que foi questionado aos adolescentes se eles acrescentariam alguma questão ao 

questionário e qual; se retirariam alguma questão e qual; e ainda, se não alterariam as 
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questões do questionário, qual o motivo. São a esses itens que nos dirigimos agora. Os 

dados nos indicam que bem mais da metade (76,2%) dos adolescentes não acrescentariam 

nenhuma questão ao questionário, seguido por aqueles que acrescentariam, e por aqueles 

que não sabem, ambos com 3,2% das respostas. Entre aqueles que declararam que 

acrescentariam questões ao questionário, os itens por eles elencados são a orientação 

sexual e a identificação. Um dos adolescentes assim justifica: “nossa identificação. Como 

seremos ajudados se não sabe quem somos” (sexo masculino, 18 anos). Entretanto, 

chama-nos a atenção o percentual de adolescentes que não responderam esta questão 

(17,5%), mas entre aqueles que não acrescentariam nada, uma das adolescentes assim 

coloca: “não, já está ótimo assim” (sexo feminino, 18 anos). Cabe ressaltar que esta 

adolescente classificou o questionário como ótimo e assim comentou: “ótimo, pois você 

responde coisas bastante interessantes e curiosas” (sexo feminino, 18 anos). 

Quando questionados se retirariam alguma questão, a maioria (65,1%) declarou 

que não, 20,6% declararam que sim e 3,2% declararam não saber se retirariam ou não 

alguma questão do questionário. Também neste item foi encontrado um percentual de “não 

respostas” relativamente alto (11,1%). Entre aqueles que declararam que não retirariam 

nenhuma questão um adolescente faz o seguinte comentário: “não. São todas importantes” 

(sexo feminino, 17 anos). Já entre os que declararam que retirariam alguma questão 

constam entre elas aquelas relacionadas à sexualidade (38,5%), relacionamento afetivo 

(15,4%) e à participação em algum grupo de discussão na internet (15,4%). São 

enumeradas ainda pelos adolescentes: os comentários, participação em algum grupo, 

participação em movimentos para melhoria do bairro ou da cidade e frequência à escola nos 

fins de semana, cada um deles com 7,7% das respostas. Houve também quem não 

especificasse quais questões retirariam (15,4%) e quem não respondeu a questão (15,4%). 

Como se percebe, a soma dos percentuais ultrapassa 100%, o que pode ser explicado pelo 

fato de que os adolescentes poderiam enumerar mais de uma questão que gostariam de 

retirar do questionário. 

Por último, questionados sobre o motivo pelo qual não alterariam o questionário, 

a maioria (55,3%) dos adolescentes declarou que o questionário está adequado e 2,6% 

declarou que foi muito bom responder. Entretanto, neste item foi encontrado um percentual 

de quase 50 por cento (42,1%) de “não respostas”, o que nos sugere certa resistência dos 

respondentes em realizar comentários. Assim, se considerarmos apenas os questionários 

que tiveram este item respondido, teremos que 95,4% não alterariam o questionário porque 

está adequado e 4,6% por ter achado muito bom respondê-lo. 

Em suma, considerando-se os questionários, os dados nos indicam que os 

adolescentes avaliam-no como bom, de fácil “resolução” em um tempo adequado. Quanto 

às questões, de acordo com os dados, podemos dizer que os respondentes afirmam que as 
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questões foram elaboradas de forma clara e objetiva e com informações suficientes para a 

resposta a todas as questões. Ainda, os adolescentes não retirariam nem acrescentariam 

nenhuma questão, pois segundo eles, o questionário está adequado. 

3.1.4. Oficinas e Dinâmicas de Grupo 

Propusemos aos adolescentes a participação em Encontros de Oficinas de 

Grupo, visto ser esta metodologia um importante espaço de expressão dos alunos, um 

espaço em que podem se posicionar sobre os diversos temas propostos. Nosso objetivo 

com a proposição de tal atividade consistiu em conhecer um pouco mais os adolescentes, 

no que eles tinham a dizer sobre os temas que atravessam em sua adolescência, como 

namoro, amizade, família, planos para o futuro, trabalho, estudo/faculdade, escola e, mais 

especificamente, a participação discente neste contexto. Diante disso, consideramos as 

Oficinas como possível e promissor recurso de investigação, pois, ao permitir o trabalho com 

grupos, possibilita a apreensão dos significados envolvidos na dinâmica das interações 

entre os indivíduos. Afonso (2000) define a Oficina como 

um trabalho estruturado com grupos, independentemente do número de encontros, 
sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se propõe a 
elaborar, em um contexto social. A elaboração que se busca na Oficina não se 
restringe a uma reflexão racional, mas envolve os sujeitos de maneira integral, 
formas de pensar, agir e sentir. (p. 9) 

As Oficinas foram elaboradas a partir de temas e “atividades” que permitam aos 

adolescentes se expressarem com mais liberdade sobre temas relacionados à sua vida de 

aluno na escola, conhecer um pouco mais acerca da participação e, dentro disso, poder se 

colocar com mais propriedade contra ou a favor da participação do aluno na escola, 

conseguindo concretizar como essa participação poderia se materializar em tal contexto. As 

oficinas se justificam, portanto, no sentido de complementar os dados já coletados por meio 

das entrevistas, observações e questionários. 

Após alguns desencontros para o início das sessões, optamos pela realização 

de três grupos, cada um com integrantes de cada uma das turmas de 3º ano do Ensino 

médio do turno da manhã em separado, realizados, portanto, em dias diferentes. Optamos 

por assim fazer ao perceber que os alunos não se sentiriam à vontade de falar sobre suas 

questões em um grupo composto por alunos de todas as turmas. Sendo assim, foram 

realizados, no total 8 (oito) Encontros Grupais, sendo: 3 (três) com o 3º “Laranja”, 2 (dois) 

com o 3º “Azul”, 2 (dois) com o 3º “Verde”, e 1 (um) mesclando-se as três turmas. 

Ressaltamos que este foi o último Encontro realizado, em que se deu o fechamento do 

trabalho, com a realização de uma “miniconfraternização” com lanche e música, como forma 
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de agradecimento por sua colaboração com a nossa pesquisa. A ideia de juntar as três 

turmas no último encontro partiu dos alunos do 3º “Verde” e, apesar da resistência inicial de 

uma aluna do 3º “Laranja”, todos concordaram com tal “prática”. Cabe destacar que a 

participação dos adolescentes nas Oficinas não foi imposta: só participou quem se 

interessou. Cada um dos grupos foi coordenado por nós com o auxílio de um estagiário de 

pesquisa (aluno de psicologia da UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei); no 

grupo formado por alunos do 3º “Laranja”, era uma estagiária, e nos outros dois grupos 

fomos auxiliados por um estagiário. 

Os Encontros ainda aconteceram nas dependências físicas da escola, logo após 

o término das aulas dos adolescentes, fato que nos exigiu a confecção de um bilhete aos 

pais71, informando da atividade, o que desagradou a muitos adolescentes: “eu já tenho 18!” 

(Diário de Campo, novembro de 2010), exclamou uma das alunas ao saber do envio do 

mencionado bilhete. O planejamento das Oficinas foi feito tendo-se por pressuposto 

atividades que fossem do agrado dos participantes do grupo, uma vez que a aceitação da 

Oficina pelo grupo é indispensável, independente do contexto em que é desenvolvida e da 

sua finalidade; por isso, ao fim de cada sessão, era pedido aos adolescentes o feedback do 

trabalho realizado, bem como sugestões de atividades para as próximas sessões, as quais, 

na medida do possível, eram atendidas. Neste sentido, a Oficina nunca deve ser um 

trabalho imposto, mas fruto da negociação entre o grupo e o pesquisador visando à 

adequação da proposta da Oficina com as possibilidades e interesses grupais; portanto, 

deve ter um planejamento flexível, ou seja, o pesquisador, mesmo de posse de um “plano 

de ação” precisa se preparar para acompanhar e respeitar o processo do grupo, o que 

significa estar acessível a possíveis mudanças no planejamento inicial. 

O pesquisador deve ter um papel ativo, porém não intrusivo, no direcionamento 

das Oficinas. Assim, ele deve estar atento ao processo grupal, cuidando para não assumir a 

posição de detentor da verdade. Neste sentido, deve se esforçar para ter uma atitude de 

compreensão para com os participantes do grupo, tentando minimizar ao máximo a violência 

simbólica (BOURDIEU, 1997). Cumprindo os procedimentos éticos de pesquisa, foi entregue 

aos participantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F). Cada 

adolescente recebeu dois documentos, devendo assiná-los, nos devolvendo um e ficando 

com o outro. Cabe ainda ressaltar que as Oficinas foram filmadas, mediante a autorização 

por parte dos participantes, sendo esclarecido a eles que essas imagens não seriam 
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 Para a realização dos Encontros em horário logo após o término das aulas dos adolescentes, precisamos da 
autorização da direção, que só concordou com tal feito mediante a elaboração de um bilhete aos pais informando 
da atividade, o que justificaria o motivo de estarem chegando mais tarde em casa em determinado dia da 
semana. Acreditávamos que este bilhete não seria necessário por se tratarem de sujeitos com maior grau de 
autonomia, mas, como se tratava de uma exigência da direção, optamos por atendê-la, mesmo diante do 
desagrado dos alunos e mesmo nosso. 
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divulgadas em nenhum meio de comunicação, se justificando sua realização apenas para 

fins de pesquisa. 

As filmagens foram realizadas tendo-se como recurso duas câmeras: uma sob a 

responsabilidade dos coordenadores do processo (pesquisadora e um estagiário de 

pesquisa) e a outra sob a responsabilidade dos adolescentes, que se revezavam na “tarefa”. 

Esta “estratégia metodológica” foi muito bem aceita pelos participantes, que pareciam se 

divertir no papel de câmeras. Este recurso foi, para nós, muito interessante, uma vez que 

nos trouxe o olhar do adolescente, além de captar aspectos não captados pelo olhar dos 

coordenadores.  

Entre as potencialidades das Oficinas para o tratamento da participação discente 

na escola, citamos primeiramente o fato de os adolescentes estarem entre colegas da 

mesma faixa etária e meio social, o que os deixa mais à vontade para abordarem 

determinados assuntos, bem como para se expressarem de forma mais fiel ao que são em 

seu cotidiano, “desenvolvendo, dessa forma, um diálogo que reflete melhor a realidade 

cotidiana” (WELLER, 2006, p. 250). Além do mais, a discussão em grupo pode levar o jovem 

a atentar para coisas das quais ainda não havia se conscientizado, permitindo-nos acesso 

às opiniões e sentimentos coletivos acerca dos tópicos discutidos. Por outro lado, gera uma 

infinidade de dados, o que tem implicações diretas sobre sua análise e transcrição. Contudo, 

com os avanços tecnológicos, como o recurso à gravação e/ou filmagem e com a 

transcrição apenas das “passagens” mais significativas para a compreensão do tema em 

estudo, esses problemas ficam minimizados.  

Neste capítulo, pretendemos a discussão do referencial teórico-metodológico e 

dos procedimentos de coleta de dados, em suas potencialidades e limitações para o 

tratamento da participação discente na escola. Isto posto, seguimos agora a exposição e 

discussão dos resultados. 
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4. A PARTICIPAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS ADOLESCENTES 

Para tornar a exposição dos resultados de fácil compreensão, optamos por, 

primeiramente, nos dedicarmos à discussão dos dados obtidos por meio do questionário, 

buscando elementos que nos permitam trazer luz às formas e anseios de participação dos 

adolescentes na escola e, de forma breve, também fora dela. As informações do 

questionário aparecem como fio condutor, a partir do qual integramos informações advindas 

de observações de sala de aula, encontros grupais e de entrevistas individuais. Portanto, 

lançaremos mão, também dos dados coletados por meio das entrevistas e encontros 

grupais (oficinas), em busca das significações dos adolescentes acerca de sua participação 

na escola, bem como dos elementos por eles valorizados ao comporem um conceito 

dominante de participação. Cabe ressaltar, também, que os dados coletados durante o 

período de observação podem ser trazidos para compor a cena sempre que acharmos 

necessário, com vistas a clarificar um ou outro ponto. Desta forma, constituiu-se em nosso 

foco, não só verificar como se dá a participação do aluno na escola, mas também 

compreender em que consiste a participação para eles e se gostariam de empreender 

outras formas de participação em contexto escolar, diferentes daquelas a eles 

oportunizadas. 

Introduzindo a discussão 

Como vem sendo discutido na literatura especializada, pensar a participação na 

escola implica também em refletir acerca de que canais de participação o adolescente 

encontra na sociedade. Nesta perspectiva, Martins (2010), recorrendo a Abad (2004) 

destaca-nos que, para que o indivíduo possa de fato exercer a participação, „é necessário 

que [ele] tenha vontade de exercer sua cidadania, e que a sociedade lhe reconheça 

efetivamente esse direito‟ (p. 43-44). Porém, é possível que a vontade de exercer a 

cidadania seja impulsionadora da luta pela conquista desse direito, no entanto, também é 

preciso considerar que, na medida em que a sociedade franqueia o direito à participação 

cidadã, mais o indivíduo e seu grupo podem promover avanços na conquista dos direitos 

democráticos e de participação. As mudanças ocorridas na sociedade contemporânea nos 

últimos 20 anos parecem ter atraído os adolescentes para outros objetivos e valores, 

voltados, sobretudo, para aspectos mais individuais e intersubjetivos. Por isso, achamos 
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importante abordar questões relativas à participação do adolescente em outras esferas que 

não só na escola. 

As discussões realizadas neste capítulo estão organizadas da seguinte forma: 

primeiramente abordaremos a participação dos adolescentes em outros contextos como os 

grupos de pertença (religiosos, musicais, de amigos, entre outros), internet (blogs) e 

associações de bairro, o que nos indica que os adolescentes constroem formas de 

participação diversificadas na atualidade. Em seguida, nos dedicaremos à participação na 

escola, seja ela mais formalizada, como no Jornal da Escola e demais projetos por ela 

encabeçados, de caráter menos estritamente político. Atentaremos também ao engajamento 

estudantil nas instâncias de participação, de caráter mais fortemente político (conselho de 

classe, colegiado escolar, líder de classe e grêmio estudantil). Porém, não deixaremos de 

falar da participação em um sentido mais amplo, remetendo à realização das obrigações 

escolares e à relação professor-aluno, no que diz respeito à sua “força de expressão” dentro 

da escola. E, fechando as discussões do capítulo, abordaremos os significados atribuídos 

pelos adolescentes acerca da participação estudantil na escola. 

4.1 A participação dos adolescentes em outros contextos: grupos 
diversos e internet 

Abordando as formas de participação praticadas pelos adolescentes consultados 

(questionário, encontros grupais de oficinas e entrevista individual) nesta pesquisa, 

destacamos que poucos participam ou já participaram das instâncias mais formais e 

tradicionais de participação – colegiado escolar e líder de turma, por exemplo. Porém, eles 

estabelecem modalidades de participação no campo mais estritamente cultural, ao 

constituírem grupos musicais, de dança, de teatro, de amigos, grupos de discussão na 

internet, dentre outros. Quanto à participação em grupos de discussão na internet, o assunto 

mais discutido é a escola. Embora nos limites do Questionário por nós elaborado não 

possamos precisar ao certo o que é discutido a respeito da escola, recorrendo aos 

encontros de oficinas, nos deparamos com queixas, por parte de alguns adolescentes, 

acerca das regras internas da escola: 

Pesq: Quais... você concorda com todas as regras que tem aqui na escola? 

Rodrigo: Quase todas. 

Pesq: Com quais que você não concorda? 

Rodrigo: Uai. Quer ver, tipo assim... ah... não, com relação a uso de boné, chiclete, 
essas coisas, até eu concordo. Mas, assim, certas coisas, entendeu? Que nem 
assim, aluno... 

Sueli: Não poder andar, assim. 
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Rodrigo: é. 

Pesq: Não poder andar? Como assim? 

Sueli: É... não poder sair. Só... depois do recreio. 

Rodrigo: É. Na hora ter que ir no banheiro, ou alguma coisa assim, ter que resolver 
alguma coisa. 

Sueli: É.  

Rodrigo: Uai, os professores podem sair... 

Est: Andar dentro da escola? 

Sueli: É. 

Rodrigo: É. 

Pesq: Tem um negócio, N/É?... que vocês não podem ir... é... tomar água, nem ir ao 
banheiro, nem no 4º horário... 

Rodrigo: É. 4º horário, nem no 1º. 

Pesq: Nem no 1º, N/É?. 

Rodrigo: Nem no 1º. É. 

Sueli: É. 

Rodrigo: Então, assim é uma coisa absurda, porque vai que está quase lá tendo um 
filho pra ir no banheiro e não... [risos] pode ir. 

(EG, 3º “Azul”) 

Ainda neste Encontro Grupal, questionados sobre o que mudariam na escola se 

tivessem a oportunidade de propor mudanças, os adolescentes assim se colocam: 

Rodrigo: Bom, eu mudaria esse negócio de nota. [risos] 

Pesq: Nota? 

Rodrigo: É. Assim, de média do ano. 

Sueli: Rendimento, né? 

Rodrigo: É. O rendimento escolar. 

Pesq: Você queria que fosse... menos exigente? 

Rodrigo: Menos. É. Menos exigente. E assim, as regras, essas coisas assim devem 
continuar. Porque todo lugar tem que ter regras. Pra você respeitar. E alguns 
professores também eu mudaria. [risos] 

Sueli: [risos] 

Débora: [risos] 

(EG, 3º “Azul”) 

Outros pontos também são alvo da insatisfação dos alunos, como a relação 

professor-aluno e a distribuição de pontos entre avaliações individuais e trabalhos, sejam 

eles individuais ou grupais. Segundo alguns adolescentes, os professores valorizam muito 

as provas e não dão oportunidades de os alunos demonstrarem o que aprenderam por meio 

de outras atividades. Quanto à relação professor-aluno, os adolescentes se queixam da 

forma como alguns professores se dirigem aos alunos, por vezes batendo de frente com o 

aluno e mesmo colocando-o em situações constrangedoras perante a turma e demais 

pessoas. 

Trazemos esses elementos à tona visando clarificar os tópicos que podem estar 

norteando as discussões dos adolescentes nos fóruns de discussão acerca da escola, 
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presentes na internet. Desta forma, remetendo-nos novamente à participação dos 

adolescentes em contextos extraescolares, colocamos em relevo a participação em 

movimentos visando à melhoria da vida no bairro ou na cidade e em grupos diversos. No 

que toca aos últimos, a participação dos adolescentes, embora em uma percentagem 

relativamente baixa (14,2%), concentra-se nos grupos religiosos, o que será alvo de 

discussões posteriormente. Sendo assim, ratificamos aqui a argumentação de Martins 

(2010) e outros autores (IBASE, 2006; MARTINS; DAYRELL, 2010; DAYRELL et al, 2010), 

de que atualmente, os adolescentes participam mais frequentemente segundo um modelo 

que traz desafios às formas e canais tradicionais de mobilização juvenil, como as instâncias 

de participação dentro da escola (colegiado escolar, grêmio estudantil, líder de turma) e 

mesmo fora dela, como os partidos políticos e sindicatos.  

Destarte, antes de afirmamos a juventude e a adolescência atuais como 

alienadas e desinteressadas pelas questões de seu tempo, devemos nos atentar para as 

outras formas pelas quais os jovens marcam presença em nossa sociedade, o que nos 

fornece subsídios pra compreendermos sua condição juvenil. Sendo assim, começamos 

este tópico abordando a participação dos adolescentes em grupos, em suas diversas 

manifestações. Questionados sobre sua participação em algum grupo, 14,2% dos 

respondentes ao questionário relataram fazer parte de grupos religiosos, 4,8% participam de 

grupos musicais, sendo este o mesmo percentual que participa de grupos de amigos e 1,6% 

declarou participar de associações de bairro. Tais dados nos indicam a pequena 

participação destes estudantes em grupos ou redes sociais mais dependentes da interação 

face a face, ou seja, aqueles que exigem que o grupo se encontre em tempo e lugar 

definido, porém, quando confrontados com a participação em redes sociais propiciadas pela 

internet, os dados nos sugerem que 77,8% dos adolescentes afirmam participar de tais 

redes, o que será alvo de discussões no decorrer do capítulo. 

Entretanto, muitos podem não ter declarado participar de grupos de amigos, por 

não entender as suas redes sociais de amizade como um grupo, visto que não têm um 

objetivo estabelecido a priori, como passeios, “bagunças” e organizar festas (atividades 

realizadas nos grupos de amigos dos quais os adolescentes declararam participar, 

presentes no questionário). Também podemos constatar que, embora uma porcentagem 

pequena (4,8%) afirme participar de grupos de amigos, o que deixa a impressão de 

compartilhamento de uma rede de relações interpessoais pequena, o fato de estudantes 

participarem de grupos religiosos e musicais já significa um acréscimo na rede de amigos, o 

que significa uma maior participação nas relações interpessoais. Isso se amplia se 

considerarmos as relações na internet e, consequentemente, seu papel potencial em 

incrementar as relações interpessoais para a formação do adolescente como sujeito ativo e 

reflexivo. 
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Quanto à participação dos adolescentes em grupos religiosos, que concentra o 

maior número de respostas, cabe ressaltar que uma das adolescentes participantes dos 

encontros de oficina (Renata, 3º “Verde”) é catequista e outro adolescente nos relatou, no 

questionário, que é líder dos adolescentes de sua igreja. Desta forma, podemos perceber o 

quanto é errônea a assertiva de que a juventude de hoje está distante da Igreja. Como bem 

nos destacam Reis et al (2010), o que se observa na contemporaneidade é que as religiões 

estão cada vez ganhando mais espaço na sociedade e buscando novos fiéis, sobretudo 

adolescentes e jovens. Sendo assim, “as instituições religiosas, com o objetivo de atrair 

novos fieis, acabam oferecendo espaços para que jovens e adolescentes possam se 

encontrar e se relacionar nos grupos que ali são formados” (REIS et al, op. cit, p. 21).  

Entre as atividades desenvolvidas nestes grupos religiosos, os adolescentes 

respondentes ao questionário por nós elaborados enumeram: oração na casa das pessoas; 

encontro com jovens para desabafar; formação de grupos de louvor; liderança de 

adolescentes; atividades católicas; encontro de jovens; cultos, gincanas, viagens e 

confraternizações. Contudo, não sendo esta a temática de nossa pesquisa, não temos como 

precisar o que motiva os adolescentes a participarem de grupos religiosos. Nesta 

perspectiva, trazemos as contribuições de Reis et al (op. cit), que refletem sobre a 

motivação de adolescentes ao se engajarem nestes grupos72. Segundo nos destacam os 

autores, a família aparece como um grande motivador para a participação dos adolescentes 

nos grupos religiosos. O fato da família, ou alguns membros desta, estarem engajados em 

atividades religiosas atua como um incentivo para que os adolescentes se envolvam em 

atividades semelhantes.  

No entanto, os laços afetivos de amizade entre os membros dos grupos também 

são citados como algo que os motiva a frequentar as reuniões. Novaes (2004) ressalta que 

um dos possíveis motivos que podem levar os jovens a buscar a religião está na 

insegurança dos mesmos com relação ao futuro. Assim, sobre a experiência religiosa dos 

jovens, a autora nos destaca:  

Não me atrevo a afirmar que „o medo de sobrar‟, a insegurança para planejar o 
futuro profissional e a experiência de vivenciar precocemente a morte de amigos, 
primos e irmãos resultem, direta e necessariamente, em reforço de valores 
religiosos, busca de fé ou na valorização da religião como locus de agregação 
social. Apenas lembro que, para minorias militantes, as instituições religiosas 
continuam produzindo grupos e espaços para jovens onde são construídos lugares 
de agregação social, identidades e formam grupos que podem ser contabilizados na 
composição do cenário da sociedade civil. Fazendo parte destes grupos, motivados 
por valores e pertencimentos religiosos, jovens têm atuado no espaço público e têm 
fornecido quadros militantes para sindicatos, associações, movimentos e partidos 
políticos. (p. 328) 

                                                
72

 Os dados discutidos pelos autores referem-se a uma pesquisa realizada com 65 adolescentes com idade entre 
15 e 18 anos da cidade de Belo Horizonte (MG). Buscando as motivações dos adolescentes os autores 
aplicaram um questionário, com vistas a traçar o perfil dos adolescentes no que se refere à participação em 
grupos religiosos. Foram ainda realizadas seis entrevistas individuais (três meninas e três meninos) para 
aprofundar as questões da pesquisa.  
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A autora enumera os principais fatores que podem levar os jovens a se 

engajarem em grupos religiosos, colocando em relevo a participação religiosa não como 

algo isolado e com vistas apenas à vivência da religião, mas sim, como lugar de agregação 

social, que pode contribuir para a formação da identidade do adolescente, abrindo caminhos 

para a participação em outros espaços. Os adolescentes entrevistados por Reis et al (2010) 

afirmam que a frequência aos grupos religiosos contribuiu para que eles se tornassem 

pessoas melhores, na medida em que passaram a compreender melhor as pessoas, o que 

teve repercussões, também, no seu relacionamento com a família, que, segundo eles, 

melhorou depois que eles começaram a frequentar as reuniões dos grupos. Um adolescente 

que exerce liderança no grupo religioso do qual faz parte, como relatado a nós, no 

questionário, mostra ter uma participação que o prepara para exercer os seus direitos em 

seus demais ambientes de convívio, que não só a Igreja e a escola. 

Considerando que a internet, segundo pudemos constatar, ocupa o segundo 

lugar como fonte de informações, concentrando 65,1% das respostas dos adolescentes ao 

questionário, consideramos válido discutirmos aqui acerca da relação dos adolescentes com 

a cibercultura, tendo por foco as atividades com que costumam gastar mais tempo na 

internet. Sendo assim, os dados nos indicam que 77,8% dos respondentes passam a maior 

parte do tempo que estão na internet em redes sociais – Orkut, MSN, Facebook e Twitter –, 

46%73 fazendo downloads de música e filmes, 42,8% no Youtube (assistindo ou postando 

vídeos), 36,5% fazendo pesquisas para a escola, 28,6% fazendo pesquisas pessoais, 23,8% 

com jogos, sendo esta a mesma percentagem referente a mandar ou receber e-mails 

(23,8%). Entre as atividades que contam com a preferência dos adolescentes quando estão 

navegando na internet, constam, ainda: bate-papo (15,9%), pesquisas para o trabalho 

(14,2%), sites com conteúdo sexual (12,7%), blog (9,5%), compras (4,8%), sites de esportes 

(1,6%), sendo que 3,2% não responderam com que atividade eles gastam mais tempo na 

internet.  

Das atividades enumeradas, centraremos nossa atenção principalmente sobre a 

participação no Orkut – e demais redes sociais – e em blogs, sendo estes ambientes os que 

nos trazem maiores informações sobre os modos de participação dos adolescentes na 

contemporaneidade. No tocante às redes sociais, Medeiros (2008) destaca-nos o fato de 

que em menos de 5 anos de criação (algumas redes sociais, como o Orkut e o Facebook, 

foram criadas em 2004 e o Twitter, em 200674, só para citar algumas), 36 redes, entre elas o 

Orkut, já contavam com 1 milhão de usuários, cada uma. A autora ainda destaca dados de 
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 Nesta questão os adolescentes poderiam enumerar mais de uma atividade.  
74

 Recuero e Zago (2009).  
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uma pesquisa IBOPE75 realizada em 2007, na qual se constatou que o Orkut é mais 

procurado por usuários na faixa etária de 12 a 17 anos, mesmo não sendo “permitido” o 

cadastro de usuários menores de 18 anos. 

Refletindo sobre o fascínio do adolescente pelo Orkut, Medeiros (2008) frisa-nos 

que as redes sociais são baseadas em três aspectos intimamente ligados: a conectividade, 

a visibilidade e a interatividade/comunicação. Contudo, não podemos deixar de considerar 

que as redes sociais inauguram novas formas de sociabilidade: quando se constrói um perfil 

no Orkut ou qualquer outra rede social virtual (Facebook, Twitter, entre outras não 

abordadas no inventário por nós elaborado76) dá-se início a um processo de criação de um 

outro “eu”, construído e reconstruído a cada nova atualização de perfil (foto, gostos, 

interesses, paixões, entre outras coisas), que pode ser feita quantas vezes o usuário achar 

necessário (THIBES, 2009). A rede social apresenta ao usuário outras formas de 

mobilidade, permitindo ao adolescente outro espaço de encontro de velhos e novos amigos 

– aqueles feitos por intermédio da rede, os amigos de seus amigos e até mesmo aquelas 

amizades feitas por meio das comunidades a que os adolescentes de “filiam”.  

Ainda, todas as atualizações de perfil realizadas pelo usuário estão acessíveis 

aos seus amigos, amigos de seus amigos ou a todos do Orkut (dependendo das 

configurações de privacidade do usuário, que pode escolher quem terá acesso a suas 

atualizações e ao conteúdo de seu perfil), o que lhe confere certa visibilidade. Sendo assim, 

“não existe solidão no Orkut” (MEDEIROS, op. cit, p. 87). Além do mais, estando acessíveis 

ao público, as atualizações de perfis feitas pelo usuário são, também alvo de comentários 

dos amigos. Mas, para além de todos esses fatores, cabe destacar a segurança que a 

distância confere aos usuários: porque se não obtiver resposta a um recado, ou a um 

convite de amizade, se for xingado ou outra situação do tipo, isso não lhe exige lidar com os 

constrangimentos que a situação face a face lhe exigiria.  

Porém, um aspecto não menos importante no que se refere ao Orkut é que, com 

o recurso às comunidades, em que são discutidos temas variados, desde política e 

sociedade àqueles relacionados às pequenas coisas do dia a dia, o Orkut “criou uma 

estrutura que em tese poderia favorecer a produção de debates e, desta forma, vitalizar a 

esfera pública” (THIBES, op. cit., p. 15). A possibilidade de formar comunidades dos mais 

diversos temas (qualquer um pode criá-las) seria um espaço aberto à criação de um fórum 

de discussão, através da proposição de tópicos para debate, deixando à escolha do 

participante a inserção de um novo tópico, ou apenas emissão de sua opinião sobre os já 

propostos. Portanto, tomando-se por pressuposto essa prerrogativa, passamos agora à 
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 Pesquisa publicada na reportagem “Internauta brasileiro fica três vezes mais no Orkut do que no e-mail”, 
na Folha on line, de 19/12/2007.  
76

 Sobre isso consultar Medeiros (2008): a autora faz um levantamento das redes sociais existentes em outros 
países e no Brasil.  
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discussão da participação dos adolescentes em grupos de discussão na internet: apenas 

7,9% dos respondentes ao questionário afirmaram participar de tais grupos, somados aos 

92,1% que declararam não participar de grupos nesta modalidade, embora passem a 

maioria do tempo que estão na internet em redes sociais como o Orkut. Parece-nos que o 

site de relacionamentos é utilizado pelos adolescentes, mais como ferramenta de diversão 

do que como meio propulsor de discussões. Este ponto é também destacado por Thibes 

(2009), segundo quem, apesar da grande variedade de comunidades existentes no Orkut, 

as mais populares são aquelas pertencentes à categoria pessoas77. Além do mais, embora 

não possamos precisar em que medida isso se dê, constitui-se em fato a ser considerado 

que muitos adolescentes exercem uma participação que se restringe em apenas fazer parte 

da comunidade, sem necessariamente participar das discussões ali engendradas. 

Embora apenas 9,5% dos adolescentes respondentes ao questionário por nós 

aplicado tenha declarado acessar blogs, optamos por abordar esta temática, pois algumas 

adolescentes que participaram dos encontros grupais de oficinas relataram possuí-los. O 

termo blog é uma abreviatura da palavra weblog, sendo um serviço, na web, “que permite ao 

internauta criar e manter uma página em que as informações são apresentadas em ordem 

cronológica reversa” (CASTRO, 2006, p. 33-34), permitindo que outros internautas possam 

incluir comentários associados. Inicialmente os blogs foram criados e utilizados como 

diários, mas com sua popularização, também se tornaram meio para publicação de notícias 

e divulgação de ideias. Na primeira sessão de encontros grupais realizados com o 3º 

“Laranja”, momento em que buscávamos maior aproximação dos adolescentes por meio de 

uma técnica de apresentação, quando questionados sobre o que costumavam fazer nos 

momentos em que não estavam na escola, Kátia nos relatou que uma das coisas que ela 

estava gostando muito de fazer na internet é o blog, onde ela postava todos os dias. 

Motivada pelo comentário da colega, Júlia também diz que tem um blog, mas que não posta 

com muita frequência.  

Kátia: O que agora eu estou gostando muito na internet é o blog, que eu estou 
postando todo dia.  

Júlia: Ah, eu também. 

Kátia: Eu não tenho tempo, mas eu tento postar coisas legais todo dia. 

Est.: [para Kátia] Você tem blog? 

Kátia: Aham [balança a cabeça] tem pouco tempo. 

(EG, 1ª Sessão, 3º “Laranja”) 

                                                
77

 Segundo consulta feita ao blog do Orkut (http://blog.orkut.com), a autora nos ressalta que a categoria 
“pessoas” concentra 23% das comunidades, com prevalência no Brasil e Madagascar. Em seguida são 
enumeradas: “outros” (21%), “alunos e escolas” (6,8%), “música” (6,5%), “esportes e lazer” (4,2%), “romances e 
relacionamentos” (3,8%), “família e lar” (3,6%), “atividade” (3,3%), “moda e beleza” (3,2%), sendo que as demais 
categorias concentram menos de 3%, e que a menos popular é “história e ciências” (0,4%). Cabe ressaltar que o 
Brasil não é citado como local de prevalência de nenhuma outra categoria a não ser “pessoas”. 

http://blog.orkut.com/
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Questionadas sobre o que escreviam, as adolescentes não souberam dizer ao 

certo. Parece que elas não se prendem a um único tema ou estilo de escrita. Escrevem o 

que estão com inspiração para escrever, tendendo a classificar seu blog como pessoais: 

Estº: E sobre o que você escreve? 

Kátia: Ah depende. Eu escrevo ponto de vista, por exemplo, ai às vezes acontece 
alguma coisa que eu não gosto, por exemplo, na sociedade aí eu falo. Mas 
geralmente é mais... ah, mais pessoal, não sei. 

Pesq: E o seu Júlia? 

Túlio: Mais pessoal. 

Kátia: É. Não sei definir muito bem. Depende. Alguma coisa que eu achar que... 

Túlio: Que é isso é isso. 

Kátia: É. 

(EG, 1ª Sessão, 3º “Laranja”) 

Em momento posterior no encontro grupal, questionada sobre o que ela 

escrevia, Júlia relata que escreve crônicas, o que nos sugere que seu blog retrate coisas 

mais do dia a dia. Porém, a adolescente relata que não gosta de escrever todos os dias, 

“tem vez que eu fico bastantes meses sem escrever. E tem vez que eu escrevo com 

bastante frequência, toda semana. Mas eu acho muito legal escrever”, conta-nos a 

estudante. Cabe ressaltar que Júlia tem uma relação especial com a leitura: já deixou de 

estudar para uma prova e até mesmo de sair de casa para se divertir para ler um livro. E 

talvez por isso tenha tanta facilidade e gosto pela escrita. Durante vários momentos durante 

as aulas era possível flagrá-la lendo outros livros que não só aqueles indicados pela 

professora de português.  

Questionados sobre os motivos que as levaram a querer ter um blog, as alunas 

enumeram: contato com outros blogs, contato com outras pessoas e até mesmo o fato de 

fazer novas amizades por meio do “diário eletrônico”: 

Estª: O que te fez querer ter um blog? 

Kátia: Porque eu fui num blog de uma mulher que chama Ana Terra. Ela mora acho 
que em Recife. Eu apaixonei no blog dela. Uma delícia! 

[...] 

Kátia: [...] Aí o blog dela é muito legal aí me deu vontade. Aí eu comecei. [risos ao 
fundo] Por mim eu posto todo dia, mas aí quando eu estou sem inspiração pra 
escrever, aí não sai nada. [risos] 

[...] 

Júlia: Ah eu gosto de ter blog porque depois... eu conheci um monte... eu conheci 
uma mulher que é cronista numa revista lá em São Paulo. Só que eu não lembro o 
nome da revista. Ela não é muito influente não. Aí a mulher fica lendo minhas 
crônicas, entra no meu MSN e começa a comentar comigo o que ela achou. 

(EG, 1ª Sessão, 3º “Laranja”) 

Entretanto, a questão da quantidade de seguidores também parece ser um fator 

valorizado por Júlia como um estímulo para postar textos em seu blog: “é... eu escrevo. Só 

que eu não gosto de escrever todo dia. Poder eu também não posso, mas eu também não 
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gosto. Porque assim, como eu não tenho muitos seguidores, ai ninguém comenta” (Júlia, 18 

anos, EG, 1ª Sessão, 3º “Laranja”). E por último, mas não menos importante, ressaltamos a 

visibilidade no campo de pesquisa do Google: “eu gosto do blog porque também ... sei lá. 

Porque fica lá no Google quando você pesquisa alguma coisa. Aí o povo entra no meu blog 

pra ver. É legal”, relata-nos Júlia, ao ser questionada sobre a importância de ter um blog. 

Voltamos aqui à questão da visibilidade proporcionada pelas redes sociais. Não sendo 

necessariamente uma rede social, o blog acaba conferindo aos seus usuários certa 

visibilidade na rede mundial de computadores, permitindo aos adolescentes conquistar um 

lugar e obter um reconhecimento. 

Fechando este tópico, abordaremos a participação dos adolescentes em 

movimentos ou reuniões para melhoria da vida no bairro ou na cidade. Sendo assim, 

questionados se já haviam participado de tais movimentos, apenas 15,9% dos adolescentes 

respondentes ao questionário declarou já ter participado e a maioria (84,1%) declarou nunca 

ter participado. Estes dados poderiam nos levar a classificar os adolescentes como 

desinteressados, porém, quando lançamos um olhar sobre os objetivos dos movimentos dos 

quais os adolescentes já participaram, podemos perceber que, embora em pequena 

percentagem, os adolescentes preocupam-se com as condições de vida em seu 

bairro/cidade, contribuindo com melhorias em seus ambientes de convívio. Desta forma, 

entre os objetivos de tais movimentos estão: formação religiosa, social e moral de crianças 

(1,6%)78; diminuição da poluição (1,6%) e melhorias para os moradores no que se refere a 

relacionamento pessoal, infraestrutura física e opções de lazer (9,5%), sendo que 3,2% não 

respondeu ao item presente no questionário.  

Quanto àqueles que nunca participaram, os motivos elencados foram, nesta 

ordem: falta de interesse (20,6%)79, falta de oportunidade (11,1%), acho que não tem80 

(6,3%), falta de tempo (4,8), nunca precisou (3,2%), não sei (3,2%), meus pais já participam 

(1,6%), à toa (1,6%), falta de recursos (1,6%), sendo que 30,1% não responderam o motivo 

pelo qual nunca participaram de movimentos para a melhoria do bairro ou da cidade. Como 

podemos notar, a participação em tais movimentos parece se constituir em uma modalidade 

de participação pouco atrativa aos olhos dos adolescentes consultados em nossa pesquisa 

– não podemos deixar de considerar que apenas 1,6% dos adolescentes afirmou que 

participa de associações de bairro –, os quais constroem outra forma de participação, 

principalmente voltada para a participação em grupos religiosos.  

Chama-nos a atenção, também a percentagem de adolescentes que declarou 

não saber da existência de tais movimentos (6,3%), bem como daqueles que não têm um 

                                                
78

 Valores considerados na totalidade de questionários válidos.  
79

 Valores considerados na totalidade de questionários válidos.  
80

 Termos cunhados pelos adolescentes ao mencionar os motivos por nunca terem participado de movimentos 
visando à melhoria do bairro ou da cidade. 
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motivo declarado para a não participação (1,6%) – nunca participaram “à toa”. Embora em 

baixa percentagem, estes dados nos chamam a atenção por indicar a falta de informação e 

divulgação consistentes acerca da existência de tais movimentos e seus objetivos e, 

também, para certa resistência dos adolescentes diante da participação em tais 

movimentos. 

4.2 Participação na escola 

Estando fortemente envolvida com um processo de aprendizagem, a 

participação é algo que só se aprende participando. Além disso, é só através de sua 

experimentação que os indivíduos passam não só a aprendê-la e apreendê-la, como 

também a acreditar que ela possa ser possível e que possa trazer “bons frutos” (MARTINS, 

2010). Neste contexto, a escola assume especial relevância, pois, enquanto espaço de 

formação, seria um lugar propício para tais experimentações. Contudo, como demonstrado 

por Dayrell et al (2010) o cotidiano escolar é marcado por práticas que pouco estimulam a 

atuação dos jovens, o que inviabiliza a experimentação do exercício participativo. Sendo 

assim, questionados sobre que atividades a Escola havia realizado durante o ano de 2010, 

os adolescentes respondentes ao questionário enumeram: festas (42,9%)81, seguida por 

exibições de filmes (31,7%), apresentações de teatro/dança/música/festivais culturais 

(30,2%)82 e debates, também com 30,2% das respostas. Outras atividades realizadas pela 

escola que foram mencionadas pelos adolescentes consistem em: seminários/concursos de 

redação/feiras de ciências (14,3%), excursões (12,7%), ação comunitária/trabalho social 

(6,3%), visita a museus/exposições (3,2%) e exposições de esportes (1,6%). Todavia, 

chama-nos a atenção a taxa relativamente alta de não-respostas a essa questão (14,3%). 

Apenas 6,3% dos respondentes declararam que a Escola não havia realizado nenhuma das 

atividades elencadas no item do questionário. Porém, mesmo diante desses números, em 

entrevista, Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) nos diz que “a Escola não é muito de fazer 

atividades diferenciadas para os alunos não”. Ela se referia a Oficinas e debates, bem como 

a aulas mais dinâmicas, que a adolescente gostaria que estivessem mais presentes na 

escola.  

Alguns adolescentes entrevistados apresentam queixas de que a Escola prima 

muito pelo conteúdo e não prioriza a realização de atividades diferenciadas. Segundo Davi 
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 Como já mencionado no Capítulo 1, aqui também só estamos considerando os questionários válidos 
(entregues total ou parcialmente respondidos). 
82

 Nessa questão era permitida a resposta múltipla.  
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(18 anos, 3º “Laranja”), as poucas atividades diferenciadas presentes na Escola estão 

inseridas no interior do Projeto PEAS. Sobre isso relata-nos que  

os cursos extracurriculares que tem na Escola é tudo por conta do... [PEAS] se for 
deixar por... por mão da diretoria mesmo não tem [...] Eles ali na Escola parece que 
você tem que sentar ali e só levantar dali pra ir embora. E não fazer mais nada, ficar 
só naquilo. Sair dali, ir pra casa, estudar, estudar, estudar, voltar, estudar, estudar, 
estudar, sabe. Eles ali pensam muito... eles têm muito essa visão... [...] não tem 
nada pra gente dar uma... arejada fora da aula. (Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja) 

Vemos, assim, que apesar da escola se esforçar para oferecer atividades que 

sejam de interesse dos alunos, ela não tem conseguido interpretar corretamente a 

diversidade de demandas dos estudantes. Mesmo com o Projeto PEAS – que é um projeto 

estritamente voltado para a juventude e com iniciativas como o Jornal da Escola –, torneios 

de esporte (“Copa Recreio” e torneios de xadrez e handebol), eventuais cursos 

extracurriculares e demais atividades como excursões, feiras de ciências, concursos de 

redação, entre outros, essas atividades não têm atingido a totalidade dos alunos em seus 

interesses mais específicos. Não seria o caso de se abrir um espaço em que os alunos 

pudessem dizer o que gostariam que tivesse na escola? Ou oferecer subsídios para que 

eles pudessem formular, desenvolver e avaliar projetos juvenis nascidos de suas questões 

específicas? Uma demanda apresentada por Davi e Kátia – ambos alunos do 3º “Laranja” –, 

seria a realização de atividades culturais (canto, dança, teatro), o que não é abarcado por 

nenhuma atividade realizada pela escola. Sendo assim, perguntada sobre o que a escola 

significava para ela, Kátia faz algumas críticas à forma como as coisas são organizadas na 

Escola, ressaltando seu desejo de que tivesse teatro na escola. Vejamos abaixo: 

Pesq: É... o que a escola significa pra você? Escola no geral, assim, não 
necessariamente a escola onde você estudou. 

Kátia: Ah, sinceramente, pelo o que eu vejo, acho que a escola... no país inteiro, 
está muito mal organizada. Uma estrutura muito ruim, não física, mas tudo. 

Pesq: De organização que você fala? 

Kátia: É. Porque eu acho que a escola deveria... ter o ensino, mesmo lá é... porque 
você tem que saber, conhecimento mesmo. E tem que ter aquela parte de formar o 
aluno mais pro lado da cidadania também. Tem que ter atividade... ter esporte. Mas 
não aquela aula de educação física, que professor não faz nada. Só põe os alunos 
pra jogar bola do jeito que eles quiserem. Atividade mesmo, igual os estagiários de 
educação física estavam fazendo. É... acho que tem que ter teatro. Acho que nas 
aulas, assim, não que tenha que ter só atividade dinâmica assim. Não, porque senão 
acaba que o tempo não é tão longo pra fazer isso tudo. Mas eu acho que tinha que 
ter... coisas diferentes, [...] Fazer... esses... é... projetos de ciências, de letras, fazer 
poesia, aí fazer exposição, assim, essas coisas, pra criar. [...] 

(Kátia, 18 anos, E.I, 3º “Laranja”) 

Como se pode ver, a adolescente dá as sugestões de que tipos de atividades a 

Escola poderia realizar para fugir um pouco da prática “conteudista” que tem dominado o 

fazer docente naquele contexto. Davi (18 anos, 3º Laranja) também faz sugestões nesse 

sentido ao ser questionado sobre o jeito de ensinar da escola: 

Davi: Ah, eu penso muito nesse lado cultural que você estava falando. Eu acho que 
na escola deveria ter um pouco mais de incentivo à cultura. Eu acho que... pelo 
menos lá na Escola é muito pouco. 
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Pesq: Aham. O que você pensa assim que poderia ser feito? 

Davi: Sei lá, eles poderiam oferecer curso de teatro, grupo de teatro, dança. Sei lá, 
qualquer coisa, sabe. Tudo... acho que todo adolescente gosta de música. Se não 
gosta de música, gosta de dançar. Se não gosta de dançar, gosta de teatro. Alguma 
coisa gosta de fazer. 

(Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

É válido destacar que tanto Davi como Kátia faziam aulas de dança e teatro em 

cursos fora da escola, fazendo também apresentações em eventos na cidade. Talvez por 

isso valorizassem tanto a inserção das atividades culturais na escola. Kátia fala ainda sobre 

rádio na escola, uma atividade que ela alega ser "louca" para participar há muito tempo e 

que, no entanto, não tinha na Escola. Ela ainda ressalta a falta de tempo; por fazer aulas de 

teatro e dança no decorrer da semana, nunca tinha tempo pra participar de atividades na 

Escola: “ai, eu sempre fui louca pra fazer essas coisas, mas nunca tive tempo. Grêmio! 

Rádio na escola! Ai que delícia!”; “eu queria muito ter participado do colegiado, só que não 

deu, porque era à noite. E à noite eu tinha... metade assim, no começo da noite eu tinha 

teatro e depois eu tinha dança”, declara-nos Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) em entrevista. 

Embora possa parecer que os jovens de hoje são desinteressados e que 

participam de forma precária e insuficiente, os relatos trazidos anteriormente demonstram-

nos que os adolescentes têm empreendido outras formas de participação que não só 

aquelas formais, o que será abordado no decorrer deste texto. Além disso, quando 

lançamos um olhar sobre a participação dos adolescentes nas atividades e debates 

realizados pela escola, podemos ver que 41,3% dos respondentes ao questionário 

afirmaram que participaram das atividades realizadas pela escola, sendo que a festa junina 

foi a que contou com maior participação – 19% dos adolescentes declararam ter participado 

da mesma –, seguido daqueles que afirmaram ter participado dos debates (17,5%). Outras 

atividades que contaram com a participação dos adolescentes foram a exibição de filme 

(12,7%), eventos de esporte (3,2%)83, concurso de redação e excursão, ambos com 1,6% 

das respostas. Desanimadores a princípio, levando-nos a uma constatação errônea dos 

adolescentes como pouco interessados pelas questões estudantis, estes números não 

deixam transparecer as barreiras e obstáculos enfrentados, nem mesmo a vontade de 

participar vivida por alguns dos jovens, bem como, a sua consciência quanto ao seu papel 

na sociedade. 

Quando lançamos o olhar sobre aqueles que declararam não terem participado 

das atividades realizadas pela escola (42,8%)84, vemos que os percentuais são bem 

                                                
83

 Como fica perceptível, a soma dos percentuais de “adesão” dos adolescentes a determinadas atividades 
realizadas pela escola é superior ao percentual de adolescentes que declarou ter participado de alguma 
atividade realizada pela escola, o que pode ser explicado pelo fato de que eles poderiam ter indicado mais de 
uma atividade na qual tenham participado. 
84

 Este item teve uma taxa de não respostas de 15,9%. Fazendo uma estimativa dos motivos que teriam levado 
os adolescentes a não responder a este item, acreditamos que isto possa ter se dado devido à extensão do 
questionário, ao número de questões abertas presentes e até mesmo por desinteresse. Mesmo sendo solicitados 
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próximos daqueles que declararam participar, o que nos sugere que, apesar de se ter mais 

alunos que não participam, os adolescentes apresentam uma orientação significativa para a 

participação. Entre aqueles que afirmaram não participar, os motivos elencados são, nesta 

ordem: não teve (a escola não realizou), falta de interesse, falta de oportunidade e falta de 

condições, entre outros. Contudo, cabe ressaltar que um número expressivo dos 

respondentes que declararam não ter participado das atividades realizadas pela escola 

optou por não justificar a sua escolha, talvez por resistência em escrever, uma vez que se 

tratava de uma questão mista. 

Um dado que nos chama a atenção é a percentagem de adolescentes que 

declarou ter participado das exibições de filmes. Sendo os filmes um recurso comumente 

utilizado pelos professores para ilustrar as aulas e complementar as discussões realizadas 

em sala, salta aos nossos olhos o fato de apenas 12,7% terem assinalado esta opção. Qual 

o critério utilizado pelos adolescentes para definir sua participação nesta atividade? 

Levando-se em consideração o fato de que alguns adolescentes entrevistados, ao definirem 

participação relacionam-na com a participação em sala de aula, podemos pensar que muitos 

podem apenas ter estado presentes durante as exibições de filmes, sem necessariamente 

assistir a eles (ou prestar atenção no que estava sendo exibido) e mesmo participar das 

discussões acerca dos mesmos, o que sempre – ou na maioria das vezes – sucede a sua 

exibição. No que concerne à exibição de filmes, Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) relata-nos sua 

não concordância com essa prática comum nas escolas:  

Kátia: Agora uma coisa que eu acho que não funciona é ver filme na escola. Não 
funciona. Ver filme eu acho uma perda de tempo. 

Pesq: Por que você acha isso? 

Kátia: Ah, dependendo se não for do interesse do aluno prestar atenção aí aquela... 
às vezes manda fazer uma atividade depois, todo mundo copia. E atividade, sei lá... 
não compensa. 

[...] 

Pesq: O que você acha que poderia ser colocado no lugar do filme? 

Kátia: É... eu acho que o professor tem que jogar o tema, por exemplo, jogar o tema 
que ele quiser de uma forma que instigue o aluno a pensar, querer saber pra... 
comentar... acho que isso. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Apesar de não concordar com a exibição de filmes, a aluna não consegue 

vislumbrar outra opção que o professor teria para tornar a aula e o conteúdo mais atrativos 

aos olhos dos alunos, dando sugestões vagas “jogar o tema que ele quiser de uma forma 

que instigue o aluno a pensar”. Ao contrário de Kátia, Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) 

posiciona-se a favor da exibição de filmes. Segundo a adolescente, era bom, pois era 

diferente: 

                                                                                                                                                   
que respondessem o questionário por inteiro, não deixando nenhuma questão em branco, muitos não fizeram o 
solicitado, o que pode ser explicado pelo fato de ser final de ano, véspera de férias e, ainda, pelo fato de não 
“valer nota”. 
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Pesq: Você gostava assim, quando os professores levavam filme pra... 

Patrícia: Gostava. 

Pesq: Pra aula? 

Patrícia: Era diferente. Era diferente. 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Entretanto, cabe ressaltar que dizer que gostava quando os professores exibiam 

filmes durante as aulas não necessariamente indica que a adolescente estava sempre 

atenta aos vídeos exibidos. Durante o período de observação no 3º “Laranja”, pudemos 

perceber que o filme era visto, por muitos alunos, como forma de passar o tempo da aula. 

Aulas com filme davam mais liberdade para fazerem o que quisessem; era o terreno do 

simulacro. Pouquíssimos alunos prestavam atenção aos filmes que os professores levavam 

para serem exibidos em sala. Muitos alunos aproveitavam pra fazer outras coisas 

(desenhar, conversar, fazer atividades de outras disciplinas ou até mesmo não fazer nada); 

alguns até dormiam, entre outras coisas. Como se pode ver, nem sempre o professor 

alcançava seus objetivos de tornar a aula mais interessante para os alunos, uma vez que o 

filme trazido não despertava e/ou atingia o interesse do grupo de estudantes como um todo, 

que optavam – alguns – por outras atividades que não aquela proposta pelo professor. 

Contudo, não estamos com isso querendo dizer que nas aulas sem filme a estratégia de 

simular que se faz a tarefa solicitada pelo professor não fosse adotada por alguns alunos da 

turma. 

Refletindo sobre o ofício de aluno, Perrenoud (1995) define-o como um ofício sui 

generis, uma vez que não é remunerado (não tem salário), possui caráter obrigatório 

imposto pelas leis e/ou pela vontade dos pais, estando constantemente sujeito a uma 

avaliação do ponto de vista da pessoa, da sua inteligência, da sua cultura, do seu caráter 

(bom e mau aluno), sendo controlado dentro de um sistema de trabalho pedagógico 

controlador, que se expressa pela: a) falta de tempo e flexibilidade para improvisar dentro da 

relação pedagógica; b) pouco espaço para a negociação com o aluno, tendo em conta as 

limitações e o pouco grau de liberdade; c) recurso constante às recompensas e sanções 

externas para pôr os alunos para trabalhar, o que conduz a uma relação utilitária com o 

saber (estudar pra adquirir nota e ser aprovado); d) uma fraca diferenciação do ensino; e) 

ênfase nas tarefas fechadas, nos exercícios, nas rotinas, em oposição às pesquisas, aos 

projetos, à criatividade; f) recurso a práticas de coação e controle para que os alunos 

compareçam às aulas e trabalhem, mesmo sem desejo e interesse; g) grande ênfase na 

avaliação formal; h) burocratização da relação professor-aluno (cada um executando, 

separadamente, o seu ofício). Nesta perspectiva, destaca-nos o autor que “as condições de 

exercício da atividade do aluno não fazem mais do que dissuadir uma parte dos alunos a 
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aprenderem e levar muitos outros a contentarem-se em sair o mais airosamente possível da 

situação” (PERRENOUD, 1995, p. 17).  

Sendo assim, podemos falar em uma cultura de aluno de dupla dimensão: a dos 

“opositores” e a dos “conformistas” – “rapazes” e “cê-dê-efes”, respectivamente, nos dizeres 

de Willis (1991). Segundo o autor, os “rapazes” representam a cultura contra-escolar, que se 

constrói em oposição aos “cê-dê-efes” (conformistas), sentindo-se superiores a estes. Os 

alunos que se autodefinem como “rapazes” sentem-se superiores aos “cê-dê-efes”, pois 

segundo eles, os conformistas não conhecem nada da vida e não terão histórias de que se 

lembrar quando ficarem adultos. A escola para os rapazes não é dotada de sentido em si e, 

assim, o ir à aula adquire um sentido de ir para brincar, para testar as reações dos 

professores, para fazer frente à sua autoridade. Esta oposição entre diferentes aspectos da 

cultura de aluno é ressaltada por Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) em situação de entrevista 

individual. Quando questionada sobre o que ela gostaria de sugerir para a escola, em termo 

de atividades de participação do aluno, a adolescente responde que ela acha que os 

professores deveriam despertar nos alunos o interesse pelos estudos, pois 

o aluno hoje em dia, assim, na escola, [...] Não aprende a gostar de estudar. Gostar 
de estudar é a coisa do nerd, do CDF, daquele que senta na primeira carteira. Os 
outros não. Ah, você estuda? Você lê? Que bobagem, N/É? Só que... é pra ser uma 
coisa legal [...] Pro estudo não ser uma... um bicho de sete cabeças ou... alguma 
coisa que seja só pra algumas pessoas. (Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Todavia, como fica perceptível, a adolescente demonstra não concordar com 

essa distinção entre o nerd, o CDF e os demais alunos no que toca à relação com os 

estudos: o estudo tem que ser uma coisa que seja pra todo mundo e não só para alguns. 

Por, nos limites desta dissertação, não podemos precisar em que medida se dá, para a 

entrevistada, a diferenciação entre o nerd e o CDF. Numa tentativa de jogar luz sobre esse 

aspecto, trazemos as contribuições de Sales e Paraíso (2010) que, ao refletirem sobre as 

relações de poder produzidas pelo discurso de algumas comunidades do Orkut85 que tratam 

da escola, destacam que o nerd normalmente é definido pelos vagabundos/as (subjetividade 

produzida em oposição à escola e a todas as suas regras) como um sujeito „antissocial, que 

não passa cola, que puxa saco de professor/a, que só pensa em tirar notas altas, não 

namora, é encalhado, não tem vida sexual, é gay, impopular e não vive a vida‟ (SALES; 

PARAÍSO, op. cit, p. 236). Assim, como nos destacam as autoras, o (a) jovem nerd se isola 

do convívio social para se dedicar aos estudos e às pesquisas e, por isso, causa aversão 

não somente nos vagabundos, mas também nos sujeitos estudiosos, os quais costumam se 

defender do rótulo de nerd em comunidades do tipo: “Inteligente sim, nerd não”. 

No tocante ao CDF, as autoras argumentam que esta subjetividade situa-se 

entre os dois polos anteriormente descritos (vagabundos/as e nerds) e é geralmente definida 

                                                
85

 Foram pesquisadas as comunidades da rede de relacionamentos (ORKUT) com maior número de 
participantes, por meio de descritores como: “odeio estudar” e “amo estudar”.  



113 

 

como aquele(a) aluno(a) que apesar de estudar muito – e gostar disso – e se destacar nas 

atividades escolares, não se isola do convívio social. O(a) jovem CDF, segundo as autoras 

“se conduz de modo a cumprir as exigências escolares, faz as atividades, comporta-se bem 

em sala e tem um bom relacionamento com as/os professoras/es” (SALES; PARAÍSO, 2010, 

p. 236), sendo, por vezes admirado(a) pelos professores e colegas podendo, ainda, ser 

invejada(o) pelos últimos. 

Quanto ao Jornal da Escola, apesar de ser algo pensado para ser confeccionado 

por e para os alunos, apenas 9,5% dos adolescentes declararam já ter colaborado com o 

mesmo. Mesmo sendo feito pelos alunos e para os alunos, a equipe responsável pelo Jornal 

é coordenada por uma professora. Portanto, parece ainda permanecer uma concepção dos 

alunos como alguém em processo de formação, ainda despreparado para o exercício da 

autonomia plena e que, portanto, precisa ser tutelado. Como sugerido por Soares (2002), 

crianças [e adolescentes] ainda são identificados como seres vulneráveis. Todavia, 

advertimos que não negamos a vulnerabilidade infanto-juvenil em alguns domínios da 

experiência social, porém, acreditamos que, levando-se em conta as suas especificidades 

enquanto categoria geracional e o questionamento da "minoridade" geralmente associada à 

condição estatutária desse segmento, torna-se possível ir ao encontro dos movimentos de 

autonomia engendrados pelas novas gerações. Assim, pode-se auxiliá-los na construção de 

modos de participar característicos, construídos pelos adolescentes, em movimentos de 

encontros e desencontros com a cultura adulta. Sendo assim, o que defendemos é a 

atribuição de um estatuto político-social a estes seres humanos, mesmo com a coexistência 

de uma relação de dependência e proteção em domínios específicos da vida social.  

Contudo, ainda no que toca à participação no Jornal da Escola, destacamos que 

para participarem deste – e até mesmo nas instâncias de participação na escola (colegiado 

escolar, por exemplo) –, uma das entrevistadas nos disse que os alunos devem decidir se 

participam ou não ainda no início do ano, não lhes sendo dada a oportunidade de se engajar 

no decorrer do ano, caso passem a se interessar por esses tipos de atividade. Sobre isso 

relata-nos Kátia (18 anos, EI, 3º “Laranja”): “é sempre assim eu não participo de primeira, 

depois quando eu quero participar não dá”; “o jornal do início do ano vai ser... depois o ano 

inteiro só aquelas pessoas ali. Não tem como participar mais não”. Porém, questionamo-

nos, se fosse dada aos alunos a possibilidade de se engajar nos projetos da escola a 

qualquer momento durante o ano letivo, seria esta possibilidade aproveitada por eles? Será 

que eles apenas se escondem nessa impossibilidade para justificar sua não participação, ou 

este é realmente um “impeditivo”?  

Não esgotando as discussões acerca da participação dos alunos na edição do 

jornal da escola, trazemos abaixo um trecho da entrevista de Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) 

que, ao ser questionada se achava que o aluno deveria participar mais na escola, concorda, 
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argumentando que seria “até saudável” (Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”), porém, justifica 

que o desinteresse dos alunos em participar das atividades oferecidas pela escola, entre 

elas o Jornal da Escola, é devido ao fato de que tais atividades não atendem às 

expectativas dos alunos: 

Pesq: [...] Você acha que o aluno deveria participar mais? 

Patrícia: ... [esboça dúvida] Sim. Eu acho que sim. Seria até saudável. Se... se 
houvesse essa coisa do aluno participar mais, ser interessado em se envolver nas 
coisas da escola. Você... não ficar lá só de manhã, mas fosse uma coisa... sei lá, 
divertida. Ter aqueles grupos que vão, fazem as coisas lá, ajudam. O jornal... eu 
acharia esse jornal podia ser... podia ser uma coisa mais... mais divertida mesmo, 
que envolvesse mais os alunos. Porque eu acho que essa coisa de falta de interesse 
não é só minha. É maioria dos alunos, tanto é que são pouquíssimos os que 
participam mesmo. Então se houvesse uma coisa tipo, que fosse melhor, tipo, desse 
mais interesse, mais vontade dos alunos participarem, seria legal. 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Momentos mais tarde, em sua entrevista, a aluna deixa clara a demanda por 

uma preparação melhor para o vestibular, não só apenas no que diz respeito ao conteúdo 

das provas – o que foi atendido com o oferecimento de um cursinho pré-vestibular no 

noturno (Aprofundamento de Estudos86), para aqueles que se interessassem –, mas também 

no que diz respeito a palestras sobre cursos, profissões e demais temas relacionados: 

Pesq: Você acha que faltou um pouco de um trabalho orientado nesse sentido, de 
uma... voltado mesmo pra preparação [...] pro vestibular? É... não só em questão de 
conteúdo, que eu digo, mas questão de palestras mesmo que você falou? 

Patrícia: Isso. Faltou. Faltou muito essa coisa. Não só pra gente que formou, mas 
pros terceiros anos que virão, N/É?... que vê assim o 3º como... ah como... ah eles 
estão no 3º! 

[...] 

Patrícia: [...] Eles não tiveram esse cuidado. Tudo bem que teve cursinho. Mas 
cursinho era... teve cursinho pros três terceiros, pros três anos do ensino médio. 
Mas não... ao mesmo tempo que teve, as pessoas iam desistindo aos poucos. 
Começava com trinta, depois já não tinha nem mais dez na sala de aula. Foi isso. 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Mesmo em se tratando de uma escola pública, acreditamos que este não seria 

um projeto que demande muitos recursos, em virtude do oferecimento do curso de 

psicologia pela UFSJ e da existência de uma equipe de estagiários em orientação 

profissional, que poderia atender à demanda apresentada a nós pela aluna, sem custos aos 

interessados, visto que a universidade possui um serviço de psicologia aplicada justamente 

para atender às demandas da comunidade e proporcionar formação profissional prática aos 

alunos do curso de psicologia. Resta saber se tal demanda é também manifestada por 

outros alunos e mesmo se foi apresentada à direção87. Ainda, se soluções foram pensadas 
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 Os professores que davam aulas no Aprofundamento de Estudos não eram os mesmos que estavam com as 
turmas de manhã. Alguns professores foram muito elogiados pelos alunos por possuírem uma metodologia mais 
dinâmica e mais atrativa aos olhos dos alunos. 
87

 Os dados coletados através do questionário indicam que 3,2% dos respondentes gostariam que a Escola 
desse mais ênfase à preparação para o vestibular. Porém, nos limites do instrumento por nós elaborado, não 
temos como precisar em que medida seria essa ênfase, ou seja, em que aspecto se daria – no que se refere ao 
conteúdo ou se relativo a palestras ou ainda, se em ambos os aspectos. 
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no sentido de atendê-la e que tipo de soluções. Contudo, também poderia partir da 

Universidade a iniciativa de fazer uma semana de “Mostra de Profissões” em que os alunos 

de escolas públicas e particulares, até mesmo alunos de cursinhos e demais possíveis 

candidatos ao vestibular pudessem ter informações sobre os cursos, o que poderia auxiliar 

na escolha profissional.  

Mesmo esforçando-se para atender às demandas das jovens gerações, parece 

que a escola não tem conseguido atingir a contento o interesse dos alunos. Por isso, 

reforçamos, mais uma vez, a importância de se abrir canais de diálogo entre os estudantes 

e a equipe gestora da escola. Na escola em que se deu esta pesquisa, os alunos têm 

representação no colegiado escolar, que parece ser um órgão ativo e atuante na Escola. 

Além disso, o representante discente no colegiado, durante o período de observação, nos 

momentos de entrevista e até mesmo nas oficinas, pareceu-nos estar bem acessível aos 

alunos e atender, na medida do possível, as suas solicitações, levando-as para serem 

discutidas nas reuniões da agremiação e, segundo seu relato, passando as deliberações 

aos interessados. Mas parece-nos que nem todas as demandas têm chegado ao seu 

conhecimento ou, então, talvez haja uma lista de prioridades. Sobre as pautas das reuniões 

do colegiado, Túlio, representante discente no colegiado, relata que elas são sempre pré-

definidas, o que não impede que outros pontos sejam levados para discussão. Assim, 

questionado sobre o que é discutido com mais frequência nestas reuniões o adolescente 

responde: 

Túlio: Termos. 

Pesq: Como assim termos? 

Túlio:Tipo assim, é... por exemplo, a escola ganhou mil reais pra comprar tantas 
coisas. Aí aquele dinheiro tem que ser usado pra comprar tantas coisas. É isso. 
Toda reunião tem termos pra gente estar assinando, pra gente estar assinando, pra 
gente estar cumprindo, fazendo. 

Pesq: Aham. Tirando isso, o que mais que vocês discutem lá? 

Túlio: No caso seria mais quando é... tipo, um aluno aconteceu, por exemplo, um 
aluno desacatou um professor. Só que ele já tem aquela ficha imensa! Aí ele é 
mandado pro colegiado pra gente tomar uma... atitude. Nenhum aluno é... 
transferido sem passar pelo colegiado. A não ser que os pais forem buscar, lógico. 
É... nenhum aluno toma... é transferido, nenhum aluno é... expulso da escola sem 
passar pelo colegiado. Como também, tipo assim, os alunos, dando exemplo, os 
alunos reivindicaram pra tirar a professora tal porque ela ofende os alunos, faz não 
sei o que lá. Passa pelo colegiado. Entendeu? Tudo passa pelo colegiado. 

(Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Além de discutir questões burocráticas e administrativas, o colegiado também 

funciona como um órgão de expressão dos alunos na reivindicação de seus direitos. 

Entretanto, algumas alunas entrevistadas parecem não acreditar muito no poder de 

expressão do aluno na escola, como Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) que, ao ser questionada 

sobre as reuniões do colegiado no que toca ao atendimento das reivindicações dos alunos, 

assim nos responde: 
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Kátia: Como eu não estava lá, eu não sei muito bem. Mas eu acho que muito, muito 
não adianta não. Porque você tem que ter um argumento muito forte, porque... é 
muita gente lá e poucos... pouca parte do aluno. E mais... uma vez o Túlio, que fazia 
parte, falou que é... ele... se bem que eu não sei porque ele se acha. Às vezes ele 
falou pra se gabar. 

Pesq: [risos] 

Kátia: Mas ele falou que é... um menino lá ia ser... ah ia ter uma... punição. Aí ele... 
falou a favor do menino acabou que não teve nada. 

Pesq: Entendi. 

Kátia: mas aí eu não acredito muito que adiante falar e aí todo mundo ouve e por 
causa disso que você falou todo mundo vai... tem que ter um argumento muito forte. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Podemos perceber na fala de Kátia a formação de um “NÓS”, que agrega os 

interesses dos estudantes, em oposição aos “OUTROS”, que comporta os demais atores 

sociais presentes no contexto escolar. Há, portanto, a formação de uma identidade coletiva, 

“que apesar das diferentes nuances que a compõe, é agregadora, pois capacita ao ator a 

definir-se a si mesmo e ao seu opositor” (MARTINS, 2010, p. 60). Entretanto, enquanto algo 

desenvolvido pelo grupo, a identidade coletiva “não é um dado ou uma essência, mas 

produto de trocas, negociações, decisões, conflitos entre os atores” (MELUCCI, 2001 citado 

por MARTINS, 2009). A identidade coletiva é, desta forma, fruto da ação coletiva de um 

determinado grupo de pessoas em um dado contexto. Assim, a identidade coletiva dos 

alunos é construída por meio de sua ação na escola, em oposição aos demais atores 

presentes na situação, notadamente professores, supervisão e direção. 

Partindo-se do pressuposto de que os segmentos da comunidade escolar, na 

escola pesquisada, têm representação equivalente no colegiado (dois representantes de 

cada um), como relatado por Túlio (representante discente no colegiado) em entrevista, não 

há, a princípio, razão para Kátia achar que os alunos são minoria no órgão colegiado, ou 

que suas opiniões têm menos peso que a dos demais membros. Esta constatação da aluna 

nos faz supor que falte, por parte da escola, a informação (o mais sistematizada possível), 

sobretudo aos alunos, acerca do “funcionamento” do colegiado (número de integrantes, 

representatividade de cada segmento, entre outras). Cabe ressaltar, porém, que isto não 

impediria que os alunos se sentissem minoria no interior da escola, uma vez que ter 

representatividade equivalente não confere, necessariamente, força de voto a todos os 

segmentos representados. “Os alunos não têm voz sobre as mudanças na escola”, 

desabafa um aluno ao ser solicitado, no questionário, a nos dizer o que ele proporia se fosse 

convidado a reformular o currículo e a forma de ensinar de sua escola. 

Dayrell et al (2010), ao problematizarem o diálogo entre escola e participação 

juvenil, assinalam que a escola (pública e particular) parece não priorizar a questão da 

participação como uma dimensão importante do processo educativo vivenciado pelos jovens 

e nem os tem informado adequadamente acerca da existência de instâncias de participação 
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do aluno em seu interior. Na Escola pesquisada, no que toca ao Grêmio Estudantil, por 

exemplo, a informação parece falha: muitos alunos nem sequer sabem se há um grêmio na 

escola, além de possuírem informações deficitárias acerca do que seja o grêmio. Este 

raciocínio também pode ser aplicado ao conselho de classe e ao próprio colegiado; as 

informações que os adolescentes possuem acerca de cada uma dessas instâncias é, muitas 

vezes, precária. É válido destacar que a falta de informação pode muitas vezes funcionar 

como um desestímulo à participação: não conhecendo ao certo quais são as instâncias de 

participação dentro da escola e como elas funcionam, muitos alunos podem não se atentar 

para a importância de se tomar parte no processo decisório da escola, não descobrindo, em 

si, um potencial transformador da realidade em que se está inserido. 

Os adolescentes por nós entrevistados, apesar de terem conhecimento das 

ações voluntárias incentivadas pela escola, não afirmam participar das mesmas ao 

preencherem o questionário. Os dados por nós encontrados indicam-nos que apenas 6,3% 

dos adolescentes respondentes ao inventário por nós elaborado, declararam que a escola 

havia realizado atividades de ação comunitária/trabalho social88 durante o ano de 2010. 

Contudo, quando questionados se haviam participado de alguma atividade desenvolvida 

pela escola, esse tipo de atividade não é citado por eles. Nesta mesma direção, Dayrell et al 

(2010) ao discutir os dados da fase quantitativa de uma pesquisa realizada em parceria com 

o IBASE89, apontam-nos que apenas 0,5% dos jovens entrevistados declarou desenvolver 

trabalhos voluntários. Todavia, na fase qualitativa da pesquisa realizada pelo IBASE (2006), 

é possível notar que as atividades de voluntariado aparecem como uma forma de 

participação privilegiada pela maioria dos jovens pesquisados. Os jovens entrevistados 

pelos autores optam por formas menos burocratizadas de participação como o voluntariado, 

por reconhecerem nesse caminho maior praticidade – pois absorve menos tempo – e 

governabilidade – eles próprios podem controlar o tempo que dedicam a esta atividade. 

Outro aspecto positivo ressaltado refere-se à satisfação pessoal: estão fazendo o bem e têm 

o alcance de resultados em curto prazo. 

Mesmo não tendo declarado desenvolver trabalhos voluntários em um primeiro 

momento (questionário), um dos adolescentes por nós entrevistado (Davi, 18 anos, 3º 

“Laranja”) relatou ter participado, quando estava no 1º ano do ensino médio, como voluntário 

em uma instituição que atende a indivíduos de variadas faixas etárias, desde crianças a 

adultos e idosos, onde colaborava no que fosse preciso90. Sobre isso coloca-nos: 

                                                
88

 As ações de voluntariado incentivadas pela Escola estavam inseridas no Projeto PEAS, que previa atividades 
voluntariadas em instituições como o “Lar Solidário”, APAE e Albergue Santo Antônio (instituição de assistência a 
idosos), além de cursos extra-curriculares para os alunos, o Jornal da Escola, e atividades diversificadas, como 
caminhadas ecológicas, entre outras. 
89

 IBASE (2006) 
90

 Este dado chama-nos a atenção, uma vez que o adolescente em questão estava presente no dia da aplicação 
do questionário e, em sua sala não foi entregue nenhum questionário em branco. Sua presença em sala foi de 
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Davi: A gente ficou o 1º ano... o ano do 1º ano todinho fazendo trabalho voluntário lá 
no “Lar Solidário”. A gente ia pra lá, a gente organizava as... porque lá é... tudo o 
que eles pediam a gente fazia. Quando eles pediam pra gente ficar numa sala 
olhando as crianças muito pequenininhas que iam pra lá, que às vezes tava faltando 
algum monitor, eles punham pra ver filme e pediam pra ficar lá com eles só pra 
não... 

Pesq: Pra não ficar sozinho? 

Davi: ficar sozinho. [...] Era muito bom! Eu gostava muito. A gente... aí como... aí 
chegou fim do ano, a gente parou, N/É?... por causa de férias. Aí no outro ano a 
gente até ia voltar, mas lá teve várias... acho que mudou a diretoria, mudou todo o 
esquema lá. Passou... saiu da mão de quem era e passou pra mão da prefeitura, aí 
a gente não foi mais. 

(Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Outra entrevistada (Patrícia, 18 anos, 3º “Verde”) afirmou que quase participou 

de uma atividade nesta modalidade quando estava no 1º ano do Ensino médio, mas que 

acabou não participando, porque faltou à primeira reunião e como depois ninguém falou 

mais nada, ela acabou não participando. Sendo assim, questionada se alguma vez já havia 

tido o interesse em participar de alguma atividade desenvolvida pela escola, a adolescente 

responde: 

Patrícia: Não, tive não. Até tive, mas aí... Eu era muito relaxada, daí eu falava assim: 
não, não vou dar meu nome não. Porque... eu sei como que eu sou. Eles também 
sabem. [risos] Não vai dar certo isso não. [risos] 

Pesq: Você não queria assumir compromisso... com nada? 

Patrícia: É. Era isso. 

[...] 

Pesq: Você nunca participou de nada, assim, do PEAS? 

Patrícia: Na prim... no 1º ano eu queria participar de um voluntariado que ia ter... no 
APAE, outro no... no Albergue [Santo Antônio]. Porque eu sempre gostei mais 
dessas coisas. Só que acabou que eu não participei, não lembro mais o que 
aconteceu. Se foi uma reunião que eu não fui e a professora também depois não 
comentou mais nada e eu... nem... acabou que eu nem participei não. 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Podemos perceber certo comodismo da aluna em relação a uma participação 

mais ativa nas atividades oferecidas pela escola. Isto também é relatado por outros 

entrevistados: já estavam no terceiro ano, último ano deles na escola, estavam doidos para 

terminar tudo e não queriam maior envolvimento com a escola: “[...] Eu não ligo muito pra 

essas coisas. Eu não... ah, eu fui na escola belezinha, encontrei os meus amigos lá, a gente 

conversa, assiste aula, faz prova e está bom demais!” (Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”). 

Participação envolve compromisso e responsabilidades além daquelas com as quais os 

adolescentes têm que lidar todos os dias. Por isso, muitos preferem não assumir mais 

compromissos e responsabilidades além daqueles que já possuem e para os quais podem 

ainda se sentir despreparados. 

                                                                                                                                                   
fácil percepção, uma vez que em sua turma só havia três garotos. Desta forma, a ausência de um deles era algo 
facilmente notado. Mesmo que os adolescentes não tenham se identificado ao preencher o questionário, 
podemos afirmar que isto não tenha sido mencionado por ele, uma vez que o voluntariado não aparece entre as 
atividades de participação citadas pelos respondentes. 
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Dos alunos entrevistados, apenas Davi (18 anos, 3º “Laranja”) e Michelle (18 

anos, 3º “Laranja”) afirmam já ter participado das ações voluntárias desenvolvidas pela 

escola. É válido destacar que ambos os alunos participavam juntos, nos mesmos dias e 

horários e na mesma instituição. Acreditamos que a relação de amizade entre eles, entre 

outros fatores – como, por exemplo, o interesse por ações voluntárias – pode tê-los 

motivado a se engajar na atividade proposta pela escola. A sociabilidade, como uma das 

dimensões da condição juvenil, assume certa centralidade na vida dos adolescentes. 

Desenvolvendo-se no grupo de pares, preferencialmente nos espaços e tempos de lazer e 

diversão, tal dimensão também está presente nos espaços institucionais (escola e trabalho, 

por exemplo). Assim, concordamos com Dayrell (2007) ao afirmar que “a sociabilidade, para 

os jovens, parece responder às suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de 

democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade” (p. 1111, 

grifo nosso). 

Outro dado que nos chama a atenção é o percentual de adolescentes que 

afirmou ter participado dos debates realizados pela escola. Esta questão é abordada no 

questionário em dois momentos. No primeiro deles – em que o foco são as atividades 

realizadas pela escola no decorrer do ano de 2010 –, 42,3% dos respondentes afirmam ter 

participado dos debates realizados pela escola. Já no item que trata especificamente dos 

debates, uma percentagem um pouco maior dos respondentes (42,9%) afirma ter 

participado dos mesmos. Embora sejam percentuais diferentes, vemos que a diferença entre 

eles é mínima, portanto, temos que em média, 42% dos adolescentes participaram dos 

debates realizados. Entre aqueles que não participaram dos debates (36,5%), os motivos 

elencados são, nesta ordem: não teve (25,4%), falta de interesse (7,9%) e falta de 

oportunidade (1,6%), somados a outros 1,6%, que não responderam o motivo pelo qual não 

haviam participado dos debates. Contudo, mesmo com a alta taxa de respostas afirmando 

que a escola não realizou nenhum debate, pudemos constatar que a maioria dos 

respondentes afirmou ter participado dos mesmos. 

Ainda neste quesito, os debates que despertaram maior interesse dos 

adolescentes foram: bullying (51,9%), aids/sexualidade/drogas/violência (29,6%), direitos 

humanos (22,2%)91 e política/eleições (18,5%). Contudo, alguns adolescentes ao fazerem 

comentários sobre sua participação nos mesmos ressaltam que eles foram realizados por 

estagiários de educação física, não necessariamente pela escola. Porém, mesmo que essa 

tenha sido uma iniciativa dos estagiários, importa dizer que foram realizados em contexto 

escolar e, portanto, tiveram, de certa forma, o aval da direção. Por outro lado, parece que a 

realização de debates na escola é algo escasso, uma vez que esta se constitui em uma 

                                                
91

 Nesta questão os adolescentes poderiam enumerar mais de um debate. 
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demanda apresentada pelos adolescentes no geral, o que pôde ser verificado tanto nos 

questionários, quanto nas entrevistas individuais e nos encontros grupais. 

Sendo assim, questionada se gostaria de mudar alguma coisa em sua escola, 

Sueli (19 anos, EG, 2ª Sessão, 3º “Azul”) declara: “ah eu acho assim que devia ter mais 

assim, debates na escola, porque não tem nada. Só tem quadrilha!”. A aluna se autodefine 

tímida e, por isso, nunca participa da festa junina, pois a única coisa que tem para eles 

participarem é a quadrilha. Entretanto, mesmo mencionando que gostaria que a escola 

realizasse mais debates, a adolescente não propõe nenhum assunto sobre o qual gostaria 

de discutir ou que fosse discutido nesses debates. Um colega seu, presente na sessão de 

encontro grupal complementa sua fala: “algumas curiosidades pra gente ficar sabendo, 

essas coisas assim” (Rodrigo, 19 anos, EG, 2ª Sessão, 3º “Azul”). Contudo, vale destacar o 

caráter vago de sua declaração: “curiosidades pra gente ficar sabendo”. Quando pedimos 

que ele explicasse um pouco melhor o que estava querendo dizer ele, após alguma 

resistência (parecia sem jeito) assim nos responde:  

Rodrigo: [...] Tipo, não, assim, sobre educação, sobre essas coisas assim. 

Sueli: É. 

Rodrigo: entendeu? É... uma dinâmica... uma coisa. 

Sueli: É.Pesq: umas atividades mais diferenciadas? 

Estº: extra-classe, N/É? 

Rodrigo: Que só escola ali dá uma... 

Pesq: Só aula, aula, aula, você acha que deveria ter... [outras coisas além disso] 

Rodrigo: É. (EG, 2ª Sessão, 3º “Azul”) 

Mesmo quando solicitado que explicasse melhor o que estava dizendo, o 

adolescente não consegue se expressar bem e termina a sua fala dizendo que gostaria que 

houvesse atividades mais dinâmicas na escola, para diversificar um pouco e sair daquela 

coisa só de sala de aula. Como já mencionado em momento anterior neste texto, esta é uma 

demanda recorrente, apresentada pelos adolescentes. 

Os adolescentes participantes dessa pesquisa parecem, em sua grande maioria, 

ter com a escola uma relação que se resume, em grande parte, a apenas assistir aulas – 

como já demonstrado em trecho extraído da entrevista realizada com Patrícia (18 anos, 3º 

“Verde). Porém, ela não é única que sinaliza ter com a escola esse tipo de relação: Davi e 

Kátia, alunos do 3º “Laranja”, também destacam esse ponto em suas entrevistas. Trazemos 

abaixo um trecho da entrevista de Davi que julgamos bastante ilustrativo dessa questão:  

Ano passado eu não tive interesse de participar de nada na escola porque eu já 
estava cansado. Eu não sei se é porque chega o último ano da gente, você fica 
louco pra aquilo acabar logo, pra você se ver livre. É muito tempo... desde que eu 
tenho 7 anos que eu estou na escola e... então já estou cansado. Queria acabar, 
queria sair. Não queria participar de nada. Queria só... aquilo. Pra acabar logo de 
vez e pronto! Ano passado eu não estava... a fim não. (Davi, 18 anos, EI, 3º 
“Laranja”) 
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Davi deixa transparecer em sua fala certo cansaço com relação a sua vida como 

estudante – “desde que eu tenho 7 anos que eu estou na escola” – e um desejo de se ver 

logo livre daquela rotina. Não participar nas atividades desenvolvidas pela escola, parece-

lhe uma forma de passar mais rápido o “tempo escolar”, pois não se envolvendo nas 

atividades, passa menos tempo na escola e, assim, pode se dedicar a quaisquer outras 

atividades de seu interesse, como a dança. O ofício de aluno é algo que assume certa 

centralidade na vida de um adolescente, uma vez que ser aluno é uma das formas de se 

vivenciar a adolescência. “Ser aluno” e “ser adolescente” são duas condições que estão 

necessariamente atreladas, em sociedades letradas como a nossa e que, por vezes, entram 

em conflito no interior da escola, havendo, com frequência, a prevalência do “ser aluno” em 

detrimento do “ser adolescente”. Assim, ao optar por não participar de nenhuma atividade 

desenvolvida pela escola o adolescente faz uma opção por se desvestir do “ser aluno” e se 

tornar adolescente novamente. 

4.2.1 Engajamento nas instâncias de participação no interior da escola 

Quanto à participação nas instâncias de participação existentes na escola 

(colegiado escolar, grêmio estudantil, líder de turma e conselho de classe), constatamos que 

a maioria dos adolescentes consultados declarou não participar das mesmas (84,1%), 4,8% 

afirmou participar (sendo todos líderes de turma)92 e 11,1% não respondeu93 ao item 

presente no questionário. Contudo, os dados nos indicam que não são todos os 

adolescentes que possuem conhecimento (já ouviram falar) acerca de tais instâncias. 

Aquelas que contam com o maior conhecimento por parte dos adolescentes são o conselho 

de classe e o líder de turma, ambos concentrando 95,2% das respostas; 76,2% dos 

respondentes declararam já ter ouvido falar do colegiado escolar, e apenas 36,5%, do 

grêmio estudantil, o que será alvo de discussões posteriormente. Os dados referentes ao 

colegiado escolar, conselho de classe e líder de turma nos chamam a atenção, uma vez 

que, sendo coisas corriqueiras no cotidiano da escola, é de se estranhar que alguns alunos 

não tenham nem ao menos ouvido falar sobre cada um deles. 

                                                
92

 Os representantes discentes no colegiado não estavam presentes no dia da aplicação do questionário. 
93

 A questão que abordava as instâncias existentes na escola (questão 34) era mista, o que pode ter gerado 
certa preguiça nos alunos de responder aos itens abertos: “Qual(is) dessas atividades existe(m) em sua escola? 
Comente”; “Você participa atualmente de alguma delas? Qual(is)?; “Você já participou de alguma delas? 
Qual(is)?; Você nunca participou? Qual(is) o(s) motivo(s)? e, fechando a questão “Que atividades de participação 
do aluno você gostaria de sugerir pra escola? Cabe destacar que alguns desses itens foram respondidos apenas 
com um sim ou um não, o que muitas vezes implicou em que considerássemos que o item não fora respondido, 
pois queríamos saber de quais das instâncias enumeradas o adolescente já havia participado ou participava, 
entre outras coisas.  
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Pautando-nos no fato de que todo início de ano a direção passa nas salas de 

aula avisando sobre a eleição do representante discente no colegiado, dando aos alunos a 

oportunidade de se candidatarem ao cargo e que, portanto, todos os anos há a eleição para 

compor este órgão, como se explica o fato de que apenas 76,2% (sendo, com certeza, um 

número alto) dos alunos já ouviram falar do mesmo? Uma hipótese por nós levantada para 

explicar esta ocorrência é que normalmente os alunos não são informados de quando 

haverá a reunião do colegiado – a não ser que sejam da mesma sala do representante 

discente –, nem mesmo de como são organizadas essas reuniões, o que pode ser motivo 

para que alguns aleguem nunca ter ouvido falar do mesmo. Porém, um questionamento nos 

vem: será que os alunos estão tão desatentos que votam sem se atentarem para o que 

exatamente? Com relação ao conselho de classe, ocorre algo semelhante: os alunos não 

são informados de quando serão as reuniões do conselho e não sabem de fato o que 

acontece nas mesmas e, portanto, não têm participação neste momento de avaliação 

presente na escola. Esses dados vão ao encontro das constatações de Dayrell et al (2010) 

quando os autores nos alertam para o fato de que a escola, seja ela pública ou particular, 

não tem informado aos alunos sobre a existência de instâncias de participação em seu 

interior. No caso da escola em que se deu esta pesquisa, tudo leva a crer que a informação 

é fornecida de forma precária.  

A participação dos alunos nas reuniões do conselho de classe divide a opinião 

dos alunos. Túlio (18 anos, EI, 3º “Laranja), ao ser questionado sobre essa possibilidade 

assim nos responde: 

Não. Porque... o que aconteceria se o aluno participasse. Dando exemplo, eu sou 
um aluno e você professora. Aí eu xingo, faço o “caramba a quatro” lá na sala. Aí 
chega no... conselho de classe você pega e vai conversar isso com os professores. 
Aí eu “isso é mentira sua! Prova que isso é verdade”! Entendeu? E eu acho que não 
tem nenhum professor que esteja na escola pra poder ferrar o aluno. Mas tem muito 
aluno que está na escola pra ferrar o professor! Isso eu tenho certeza que eu 
conheço muitos exemplos. Então, tipo, eu acho que conselho de classe é feito para 
os professores. É os professores decidindo entre eles. 

O adolescente concorda que o conselho de classe deve ser uma reunião apenas 

de professores. Assim como ele acha que o aluno não deveria participar do conselho de 

classe, ele também relata que não gostaria de participar, pelos motivos já elencados. Rocha 

(1986) define o Conselho de Classe como uma reunião dos professores de uma 

determinada turma com vistas a: “avaliar o aproveitamento dos alunos e da turma como um 

todo, chegar a um conhecimento mais profundo do aluno e promover a integração dos 

professores e dos outros elementos da equipe da escola” (ROCHA, 1986, p. 9), cabendo 

geralmente ao Serviço de Orientação Pedagógica e ou Serviço de Orientação Educacional 

sua organização e direção. Apresentando uma argumentação semelhante, destaca-nos 
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Mattos (2005)94 que os conselhos de classe são vistos, em algumas escolas, como um 

momento que propicia, além da avaliação do processo de aprendizagem, uma discussão 

livre entre colegas, com a finalidade de buscar soluções para os problemas encontrados. 

Entretanto, ressalta-nos a autora que o Conselho de Classe funciona, na maioria 

das vezes, apenas como dispositivo de avaliação de alunos e alunas, não a interação 

pedagógica. Nesta perspectiva, os professores encontram poucos mecanismos que incitem 

o questionamento de sua prática. Um segundo ponto destacado pela autora refere-se ao 

fato de que não há propriamente discussão dos casos de alunos e alunas. Pelo contrário, as 

professoras parecem esperar de seus colegas apenas a validação da imagem de alunos e 

alunas que elas construíram no decorrer do ano letivo. 

Dos alunos entrevistados, Túlio (18 anos, 3º “Laranja) é o que tem informações 

mais sistematizadas acerca do conselho de classe, em virtude de sua mãe ser professora e 

lecionar na Escola. Portanto, quando questionado sobre o que conhece acerca do conselho 

de classe, o adolescente assim nos responde:  

Conselho de classe? Conselho de classe é... digamos, discutido em... partes, em 
tópicos. Tem o tópico de... questão do diário. O que a gente vai fazer com uma 
pessoa que fez os estudos orientados só que não... não passou. Entendeu? Em 
questão dos alunos, os alunos entre si, em questão de é... como que vai ser o 
andamento das aulas, qual matéria vai lecionar, que, dando exemplo, eu e você, a 
gente é professor de matemática. Então a gente tem que combinar pra gente estar 
andando com a matéria junto. Porque aí, imagina, eu vou e corro com a matéria, e 
você está naquela... aí seus alunos vão sair prejudicados em relação aos meus. 
Então a gente tem que andar com a matéria junto. Então é discutir isso. (Túlio, 18 
anos, EI, 3º “Laranja”) 

É justamente a dimensão da avaliação de alunos e alunas que chega ao 

conhecimento dos estudantes, principalmente nos momentos críticos, em que os 

professores devem decidir sobre a aprovação ou não dos alunos para a série seguinte, 

como fica claro no excerto extraído da entrevista de Davi (18 anos, EI, 3º “Laranja”), que 

lança mão de sua experiência como aluno para explicar do que se tratava no conselho de 

classe: 

[...] eu só sei te falar coisas que acontecem no conselho de classe fim de ano, que é 
em caso de nota, N/É? Alguns, o aluno falta pouco pra passar, uma matéria só. 
Dependo da situação do aluno, como ele se esforçou durante o ano aí eles passam, 
sabe? Eu na verdade, eu passei de ano agora no 3º ano é... em física, pelo conselho 
de classe. Porque eu fiz todas as recuperações e ainda ficou faltando ponto. Mate... 
eu tinha ficado em física e matemática. Matemática eu consegui alcançar o que eu 
precisava. Física eu não consegui. Aí como eu tinha passado na universidade, o 
conselho de classe... não... não me segurou. Eles me deram... o que estava 
faltando. 

Quanto à participação do aluno no conselho de classe, Davi, ao contrário de 

Túlio, concorda com a participação do aluno nesse momento de avaliação, como uma forma 
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 A autora aborda dados de uma pesquisa intitulada “Fracasso escolar: imagens de explicações populares sobre 
„dificuldades educacionais‟ entre jovens de área rural e urbana no Estado do Rio de Janeiro. Para tanto foram 
realizadas observações de duas salas de aula da 4ª série (atual 5º ano do ensino fundamental), de duas escolas 
públicas (uma de área rural e outra de área urbana). Ainda, acompanharam-se, por meio de observação 
participante e gravações audiovisuais, os conselhos de classe de todas as turmas das duas escolas. 
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de se garantir que se está utilizando os mesmos critérios para avaliar diferentes alunos. 

Sendo assim, questionado sobre a participação do aluno no conselho de classe Davi (18 

anos, EI, 3º “Laranja”) assim nos responde: 

Ah eu acho que devia ter, sabe. Porque às vezes... eles falam é... não... não posso 
te afirmar com certeza, mas quem garante que dependendo de quem for eles dão 
muito ponto, acaba privilegiando uns e... desfavorecendo outros. É. Não sei. Acho 
que seria interessante se tivesse um ou dois alunos lá, pelo menos pra... pra ter pelo 
menos noção do que... do que é realmente avaliado. 

Um Conselho de Classe Participativo, em que se tem a participação ativa de alunos, 

professores, equipe diretiva, orientação e supervisão, é relatado por Schulz (2007). Tal 

modelo de conselho escolar é composto de quatro momentos, sendo eles: a) pré-conselho, 

em que a orientadora vai à turma e elabora com os alunos o recado ao professor (os alunos 

devem dizer o que está bom e o que está ruim em cada aula e sugerir mudanças); b) 

conselho de classe propriamente dito, em que todos os envolvidos (alunos, professores, 

equipe diretiva, supervisora e orientadora) participam tendo por foco a discussão dos pontos 

trazidos pelos alunos; c) professores e equipe diretiva se reúnem, sem a participação dos 

alunos, e trabalham em cima de sua avaliação; d) por fim, a orientadora se reúne com a 

turma para a “devolução do conselho”, em que ela informa aos alunos o que fora discutido e 

resolvido em sua ausência. 

Embora com uma participação um pouco restrita, apenas nos dois primeiros 

momentos e sem poder de voto no processo decisório, esta é uma inciativa que em muito 

contribui pra o aprendizado da participação, o qual não se dá tão instantaneamente quanto 

parece. Ainda, cabe destacar que o momento do conselho de classe propriamente dito é um 

tanto delicado, uma vez que o que o aluno traz do pré-conselho pode ser entendido pelo 

professor como uma avaliação de sua prática docente95. Entretanto, para que se tenham 

espaços possíveis de participação é necessário um modelo educacional aberto ao diálogo 

entre os atores educacionais. Destarte deve-se abandonar a concepção do aluno ligado à 

negatividade, à incompletude, ao “não-saber”. Há que se enxergar o aluno para além de sua 

condição de aluno, lançando-se sobre ele um olhar que abarque a sua condição enquanto 

um sujeito produtor e portador de cultura e de saberes que lhes são próprios, como um ser 

passível de uma ação consciente em suas esferas de convívio. 

Ainda no que se refere às instâncias de participação existentes na escola, os 

dados nos indicam que aquela que concentra o maior número de respostas quanto a sua 

presença na Escola é o líder de classe (80,9%), seguido do conselho de classe (76,2%), 

colegiado escolar (66,7%) e, por fim, o grêmio estudantil (19%). Embora os respondentes 

tenham manifestado maior conhecimento acerca da existência do líder de classe na Escola, 

                                                
95

 A autora relata um conselho de classe participativo em que surgiram momentos delicados interacionalmente 
em que os participantes tiveram que lidar com o que foi dito sobre eles em sala de aula, tanto no caso de 
professores como de alunos. Sendo, por vezes, necessária a intervenção da orientadora, com vistas a gerenciar 
as tensões surgidas na relação professor-aluno. 
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é válido ressaltar que este é visto com olhares críticos por parte de alguns alunos 

entrevistados. Trazemos abaixo um excerto da entrevista de Kátia (18 anos, 3º “Laranja”) 

em que a adolescente, questionada se já havia sido líder, fala acerca da função, emitindo 

um posicionamento crítico:  

Kátia: líder, eu acho que eu... eu já fui vice. Mas nunca fiz nada. Líder, ah não sei. 
Eu acho que antigamente, na época que eu era do [ensino] fundamental, o líder 
participava muito das... das atividades, ficava sabendo mais coisa. Mas aí na época 
que eu fui o líder não servia mais pra nada, eu acho. 

Pesq: O que você acha que é a importância do líder de turma na escola? 

[...] 

Kátia: Eu acho que líder tem que... saber de tudo que está acontecendo na escola 
mesmo. Igual, é... se vai ter uma reforma, igual estava tendo. Pra informar a turma 
quando está tendo greve, o motivo, essas coisas assim. Acompanhar... o 
acompanhamento da escola mesmo. Os projetos que vão acontecer, essas coisas 
mesmo. 

Pesq: E lá na Escola, como que funcionava o líder? O que ele fazia, assim? 

Kátia: O líder servia, eu acho, por exemplo, quando tinha que resolver alguma coisa 
lá embaixo o líder ia, é... teve uma vez também que o Marcos chamou pra mostrar 
as novas carteiras, eu acho, que vão ter esse ano agora. Aí foi... o líder foi lá pra ver. 
As novas carteiras, e... não sei mais. Ah... e às vezes pra... ir lá embaixo quando vai 
gente de... de fora, de estabelecimento, fazer alguma propaganda o líder tem... 

Pesq: Alguma promoção, alguma coisa. 

kátia: É. O líder pega pra sortear na sala, o que tiver que fazer. e... pegar recado 
na... supervisão que não vai ter aula. Essas coisas assim. Eu acho que é isso. Não 
lembro de mais nada. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Essa dimensão do líder de turma como colaborador da direção é ressaltada por 

Cunha (2002), que destaca o fato de que o líder de turma acaba executando atividades 

periféricas de apoio pedagógico – como as mencionadas por Kátia (transmitir recados da 

direção/supervisão aos alunos) – e também com a disciplina da escola. As passagens da 

entrevista de Davi (18 anos, 3º “Laranja”) trazidas abaixo deixam transparecer a 

ambiguidade presente na função de líder de turma, pois ao mesmo tempo em que ele atua 

transmitindo recados da supervisão aos alunos, também atua levando as reivindicações dos 

alunos a este mesmo órgão. Questionado se já havia sido líder de turma alguma vez e se 

gostava de exercer tal função, o aluno assim nos responde: 

Davi: Líder de turma eu fui na 6ª série. Na 5ª e na 6ª, aliás. 5ª e 6ª série. 

Pesq: E como que era, assim, você gostava de ser? 

Davi: Ah eu gostava, porque na escola que eu estudava não tinha muito problema 
assim, pra estar sempre precisando de líder de turma. É o líder de turma servia, tipo, 
às vezes... era um recado pra passar pra turma. Uma coisa que... voltada pra gente 
mesmo, os alunos. Eles chamavam a gente lá fora, passava o recado, a gente ia lá 
dentro e transmitia pro resto. Era mais pra essas coisas mesmo. Pra dar recado. E 
não tinha muito esse problema de ficar contestando alguma coisa e aí ter que ir lá 
reclamar não. 

(Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Vê-se na fala do adolescente a presença marcante de uma ação do líder mais 

de passar à turma alguma determinação vinda da direção. Já no trecho abaixo o 
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adolescente aborda outras situações de atuação do líder de turma, bem como a forma que 

ele gostaria que se desse a atuação do líder em sua escola: 

Davi: O... às vezes alguma reclamação, tipo, acontecia, algum professor reclamava 
da turma de uma maneira geral. Aí chamavam ela [a líder] lá em baixo e mandavam 
dar o recado. Se a turma não mudasse de postura, alguma coisa assim, ia prejudicar 
todo mundo. Era mais era isso. 

Pesq: Você acha que teria alguma outra coisa que o líder poderia estar fazendo? 

Davi: Ah sei lá. Deixa eu ver, alguma coisa que o líder poderia fazer?  Eu não sei. Às 
vezes questões tipo, que ficam mal resolvidas dentro... em sala. Às vezes professor 
marca prova muito em cima da hora. Aconteceu ano passado de marcar muito em 
cima da hora. A gente foi lá pedir pra eles, eles pegam e simplesmente ignoram, 
sabe. Fica por, fica por isso mesmo. Às vezes acontece de... é... igual, aconteceu 
ano passado com o Luís. Tinham determinadas matérias que ele explicava que 
ninguém entendia. Eu particularmente não entendi o ano inteiro. Mas a maioria 
entendia. Só que, tinha... teve uma vez lá que ninguém estava entendendo. Pediu 
pra ele voltar com a explicação, ele falou que ia voltar, acabou que não voltou. 
Passa pra frente e quando foi, chegou perto de prova todo mundo estava lascado. 
Porque ninguém sabia nada. 

Pesq: E ficou por isso mesmo? 

Davi: Ficou. Eu acho que às vezes o líder podia ir lá embaixo, conversar com ele de 
novo, tornar a voltar no assunto. Sabe, pra ver se dava um jeito. Mas... 

Pesq: Mas teve algum posicionamento da sala junto à líder pra poder tomar essa 
posição ou não? 

Davi: Nesse caso não. Teve uma vez... teve uma... o que aconteceu? Teve uma vez 
que aconteceu algum problema lá na sala que a gente queria que ela fosse lá 
embaixo, falasse que tava acontecendo não sei o que. Ela não quis ir. Aí a gente 
falou com a Kátia

96
, a Kátia também achou melhor não. Acabou que ficou por isso 

mesmo. 

(Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Nesta perspectiva, apesar de possuir uma posição de destaque em relação aos 

demais alunos da turma, o líder de turma não toma parte no processo decisório da escola, 

atuando como mediador entre os alunos e a supervisão e/ou direção da escola. Desta 

forma, não se constitui em órgão colegiado ou associação. Sua atuação é, portanto, isolada, 

restrita ao âmbito de sua sala de aula. Contudo o relato de Davi nos traz outros elementos 

para a discussão, sobretudo no que se refere aos critérios de escolha do líder de turma. Se 

a função do líder de turma é representar a turma em seus interesses, será que a líder da 

turma, juntamente com a vice-líder agiu corretamente ao não atender as solicitações dos 

colegas? Será que nesse momento elas não deveriam ter colocado os interesses da turma 

na frente de seus próprios interesses? Será que as alunas eleitas pela turma estavam 

mesmo preparadas e dispostas a exercer plenamente o mandato para o qual elas se 

candidataram? Faltou da escola uma orientação melhor acerca das atribuições e 

características do líder de turma? A entrevista de Michelle (18 anos, 3º “Laranja”) nos 

esclarece bem esta questão, ao ser questionada sobre o que ela levava em conta na hora 

de escolher o líder de turma: 
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 Vice-líder da turma.  
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Pesq: E o que você pensava assim, na hora de votar no líder? O que você levava 
em conta? Tipo um critério. [risos] 

Michelle: Amiga! [risos] Pra te falar a verdade nenhum do... porque tipo assim, é... 
na escola eles falam, ah que o líder tem que ser uma pessoa bem presente, tem que 
ser amigo de todo mundo, tem que ser uma pessoa responsável, tirar notas boas... 

Pesq: Mais o que? 

Michelle: Dar exemplo. 

Pesq: Aham. 

Michelle: não faltar muito de aula, assim, sabe? 

Pesq: Aham. 

Michelle: Uma pessoa comunicativa, N/É?... resumindo. 

Pesq: Aham.  

Michelle: eles falam assim, só que a gente não seguia nada disso. [...] 

(Michelle, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Nota-se, portanto, que a escola oferecia aos alunos uma orientação acerca das 

características de um líder ideal. Porém, estas nem sempre eram seguidas pelos 

estudantes, podendo incorrer em escolhas não muito adequadas e, por conseguinte, gerar 

insatisfações da turma para com seu representante. Durante o período de observação, pude 

acompanhar um episódio em que, como narrado por Davi, nem a líder nem a vice-líder 

quiseram se ausentar da sala para atender ao chamado da supervisão. Aquela tinha sido 

uma semana em que elas haviam sido muito requisitadas e, portanto, não quiseram se 

retirar da sala mais uma vez. Diante da recusa das colegas, uma das alunas se voluntariou 

para ir, o que foi bem aceito pelas representantes. 

Abordando agora o grêmio estudantil, apenas 19% dos respondentes ao 

questionário afirmaram que tal agremiação existe em sua escola. Embora sua existência 

seja afirmada na Proposta Pedagógica da Escola, durante o período em que estivemos 

realizando as observações do estabelecimento escolar, não presenciamos nenhum 

momento em que se tenha dado a atuação efetiva de tal agremiação. Não se via falar de 

grêmio na escola, dos alunos do grêmio, nem mesmo de alguma atividade proposta pelo 

grêmio. Na condução das entrevistas obtivemos relatos contraditórios quanto à sua 

existência ou não. Apenas um aluno – representante discente no colegiado – respondeu 

afirmativamente ao nosso questionamento acerca da existência do grêmio na Escola, que 

trazemos abaixo. 

Túlio: É o seguinte. É... quando eu... porque igual o grêmio que eu vi foi só no 
primeiro e no segundo ano. No terceiro não teve. Não que eu tenha visto. Não, na 
verdade teve. No segundo ano teve uma competição de handebol, com os 
estagiários de educação física, aí eles pegaram e fizeram. Mas... eu não sei se isso 
é considerado um grêmio. Que aí deram a premiação pro primeiro, segundo e 
terceiro lugar e tudo.  

[...] 

Pesq: Entendi. E não é sempre o mesmo grupo de alunos que tem... 

Túlio: As ideias? 

Pesq: As ideias. 
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Túlio: Não. Tipo, igual hoje, dando um exemplo, eu nem estudo lá mais. Mas se eu 
chegar lá assim, “o Marconi, o que você acha da gente fazer uma competição de 
salto olímpico?” Aí se eu, tipo assim, estipular, é... digamos, algumas coisas que vai 
fazer... minhas teses, mostrar minhas teses que seria positivo eu estar fazendo esse 
torneio de salto olímpico eles pegam e programam lá pra estar fazendo. [...]  

(Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

O grêmio estudantil aparece no relato do adolescente não como uma 

agremiação com participantes e funções definidas, mas sim como alunos isolados que 

procuram a direção e propõem atividades diferenciadas a serem realizadas na Escola. Mas 

como o adolescente mesmo ressalta em seu relato, ele não sabe se isso pode ser 

considerado um grêmio. Essa dúvida acerca do que seja o grêmio estudantil também é 

apresentada por Kátia (18 anos, 3º “Laranja”), que consegue falar do grêmio apenas 

baseado no que já viu na televisão, na Malhação: 

Kátia: Eu não sei que... como funciona... o que é direitinho o grêmio. Mas eu acho, 
mas pelo pouco que eu... vi falar, as coisas que eu vejo na televisão, por exemplo, 
na Malhação, [risos] 

Pesq: [risos] 

Kátia: Tem muito tempo que eu não vejo [risos]. 

Pesq: [risos] 

Kátia: É... eu acho, eu vejo lá, eu não sei direito o que é. Posso estar falando uma 
besteira. Mas... igual, às vezes eu acho que uma coisa tipo uma rádio na hora do 
recreio. É... gincana, sinto falta muito de gincana, que eu acho muito legal. De... de 
estudo mesmo. Às vezes uma provinha ali “a quem fizer isso primeiro, vai dar a 
resposta primeiro”. Porque vai ter que estudar. É uma forma de aprender, eu acho 
que... gostosa. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Com um conhecimento um pouco maior do que seja o grêmio, em virtude de já 

ter sido membro do mesmo em outra escola em que estudou Tiago (19 anos, 3º “Azul”), 

relata, no primeiro encontro grupal realizado com sua turma, que não gostaria que a Escola 

tivesse um grêmio: 

Tiago: Não, não gostaria não. Sabe por quê? Eu acho que o grêmio, como eu já 
falei, eu já fui do grêmio, eu sei que ele tem pouca força. Não só na escola. Porque 
já tem representante dos alunos, não precisaria de grêmio. Mas assim, o que, qual 
que é a tarefa do grêmio? O que o grêmio pode fazer? E os alunos, eu acho que 
eles... não é subestimar, mas eu acho que eles ainda não têm preparo pra pensar 
nisso, pra falar o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel. Acho que não. 

(Tiago, 19 anos, EG, 1ª Sessão, 3º “Azul”) 

O relato de Tiago nos traz alguns pontos importantes para a discussão. Entre 

eles a pouca força da agremiação estudantil e a falta de clareza acerca do que é e, ainda, 

sobre suas funções e o que ela pode fazer em benefício dos alunos e até mesmo da escola. 

O grêmio é definido por Silva (2002) como uma instância reconhecida para a participação 

legítima e luta dos estudantes pelo exercício de seus direitos em contexto escolar. A Lei 

Federal nº 7.398/85 institucionaliza os grêmios estudantis como entidades representativas 

dos interesses dos alunos, com “finalidades educacionais, culturais, cívicas esportivas e 

sociais” (Art. 1º), conferindo, portanto, autonomia aos estudantes de 1º e 2º graus (ensinos 
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fundamental e médio) para organizarem tais agremiações em suas escolas. Contudo, como 

destacado por Garcia (2006), a lei não prevê a obrigatoriedade de instalação do grêmio nas 

escolas, ficando a cargo destas estimular a sua implantação e a consequente elaboração do 

estatuto do grêmio, bem como a organização de eleições para a escolha dos membros da 

agremiação; sendo que tanto a eleição para os membros quanto a elaboração do estatuto 

devem ser feitas mediante votação direta e secreta de cada estudante, “observando-se no 

que couber, as normas da legislação eleitoral” (Lei nº 7.398/85, § 3º). Desta forma, negar a 

constituição de um grêmio estudantil na escola é, nas palavras de Silva (op. cit), “não 

reconhecer esse espaço efetivo de democratização e de aprendizado político” (p. 60) dos 

estudantes.  

Entretanto, cabe ressaltar que a presença do grêmio estudantil na escola pode 

trazer ameaças ao poder instituído, muitas vezes concentrado nas mãos da direção, apesar 

do rótulo “gestão democrática”. Não possuindo um corpo de professores que estimule a 

criação do grêmio na Escola – ou sua ativação – que prime pelo oferecimento de informação 

sistematizada aos alunos, através de sessões de debates e discussões, por exemplo, 

acerca da agremiação estudantil e sua importância para a formação dos estudantes – 

principalmente no que toca ao aprendizado da participação e da vivência política – e não 

possuindo um corpo de alunos que se mobilize em prol dessa questão – talvez devido à falta 

de informação ou mesmo de interesse – não há, na escola pesquisada, um grêmio 

estudantil sistematizado e atuante. O único espaço em que os alunos podem experienciar o 

aprendizado da participação é no colegiado, órgão em que expõem suas demandas e 

necessidades, sendo, por vezes, atendidos e por vezes não. 

Outro ponto interessante da fala de Tiago refere-se a que, segundo ele, não há a 

necessidade do grêmio na escola, pois já há o representante discente no colegiado, a “única 

relação de política” (Tiago, 19 anos, EG, 1ª Sessão, 3º “Azul”), funcionando como espaço 

para a reivindicação coletiva e de aprendizado político e social, contribuindo para a 

formação da cidadania (FERNANDES, 1998). O colegiado escolar segundo consta na 

resolução nº 706/200597, é um órgão representativo da comunidade escolar, com “função 

deliberativa, consultiva, de monitoramento e avaliação nos assuntos referentes à gestão 

pedagógica, administrativa e financeira” (Art. 1º). 

Sobre as funções deliberativa e consultiva do colegiado escolar, ressalta-nos 

Fernandes (op. cit) que as primeiras 

referem-se à tomada de decisões quanto às diretrizes e linhas de ação que serão 
desenvolvidas na escola; e as funções consultivas referem-se à emissão de 
pareceres sobre situações duvidosas ou problemáticas das ações pedagógicas, 
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 Esta resolução vem ratificar o disposto no decreto nº 33.334/92, que normatizou a composição e 
funcionamento dos órgãos colegiados no Estado de Minas Gerais.  
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administrativas e financeiras e levantamentos de propostas para solucionar 
problemas e desenvolver projetos (p. 90). 

Partindo-se do pressuposto de que o colegiado exerce as funções acima 

mencionadas e de que o aluno tem sua parcela de participação neste órgão, Tiago não vê 

por que ter, em sua escola, o grêmio e o colegiado, visto que os alunos têm representação 

neste. Entretanto, ter representatividade no colegiado não necessariamente indica que se 

tenha parte no processo decisório da escola; é a assembléia escolar quem define a 

composição do colegiado no que toca ao número de representantes – máximo 12 

componentes, respeitando-se a proporcionalidade contida na resolução 706/2005 – e ao tipo 

de representação (tem ou não poder de voto). É marcante ainda na fala do adolescente 

acima explicitada, a sua crença de que os alunos não estão preparados para exercer 

liderança no grêmio estudantil: “e os alunos, eu acho que eles... não é subestimar, mas eu 

acho que eles [os alunos] ainda não têm preparo pra pensar nisso, pra falar o que a gente 

pode fazer, qual que é o nosso papel”, relata-nos Tiago. Além do mais, segundo o 

adolescente, muita coisa não está ao alcance dos alunos, nem mesmo da escola, e sim do 

Estado, que, em suas palavras, “está lá longe”. 

Este seu relato nos chama a atenção devido a ter sido feito por alguém que já foi 

membro de um grêmio estudantil, mesmo que tenha sido em outra escola. Por outro lado, 

ele adquire certa confiabilidade por vir de alguém que já vivenciou o processo e sabe, 

melhor do que ninguém, as exigências do exercício do direito político dentro de uma 

instituição escolar. Contudo, quanto mais se afirmar que os adolescentes não têm preparo 

para o exercício político e se apoiar nisso para não permitir a eles tal prerrogativa, mais 

despreparados eles estarão. Pois, se o aprendizado da participação só se faz pela prática, 

como poderão os alunos de nossas escolas ter a vivência da participação se nem mesmo 

lhes é possibilitada a sua experimentação em uma vertente mais politizada, em tal contexto? 

Por outro lado, vê-se que o estudante acaba reproduzindo o discurso dos setores que, 

apesar de apoiar a garantia, aos adolescentes, do exercício de seus direitos de participação, 

não acreditam que isso possa se efetivar realmente e, portanto, acabam não contribuindo 

para que esta possa ser uma realidade no cotidiano desses sujeitos. E uma das coisas que 

acaba contribuindo para esta situação é a já mencionada não informação, de forma 

adequada, aos alunos, do que seja o grêmio e sua importância98.  

Pesa ainda em seu relato a questão da responsabilidade: o aluno já tem muita 

coisa com o que se preocupar e “ainda vai preocupar com o grêmio? [...] é muita coisa pra... 

pra... pra cabeça de uma pessoa, ainda mais pra um aluno” (Tiago, 19 anos, EG, 1ª Sessão, 
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 Uma iniciativa neste sentido é narrada por Silva (2002, p. 146-148): diante de um grêmio estudantil desativado, 
o recém-empossado diretor da escola, estimula os alunos, buscando despertar a sua consciência e a auto-
estima, quanto à importância de sua participação na escola e, desta forma, realizando um trabalho conjunto com 
os alunos, conseguiu a reativação do grêmio na escola.  
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3º “Azul”). Embora ainda pese muito a questão do despreparo do aluno pra lidar com certas 

questões – é muita coisa pra cabeça de uma pessoa, ainda mais pra um aluno – assume 

relevo neste excerto de seu relato a questão de não querer assumir compromissos, de não 

querer mais responsabilidades além daquelas com as quais já tem de lidar no dia a dia. 

Cabe ressaltar que Tiago tem os dias tomados por compromissos nos três turnos: durante a 

manhã frequenta a escola regular, à tarde faz um curso profissionalizante e à noite, cursinho 

pré-vestibular. O adolescente vê nos estudos a oportunidade de se diferenciar dos demais 

membros de sua família, como nos menciona: “por tudo que eu já te falei que já aconteceu 

comigo, eu acabei tomando gosto pela escola. Porque eu penso que, se eu não estudar, eu 

vou acabar sendo igual todo mundo é lá em casa, sabe?” (Tiago, 19 anos, EG, 1ª Sessão, 

3º “Azul”). O adolescente parece estar reclamando para si um tempo destinado à 

sociabilidade e ao lazer, tão restritos, embora não ausentes em seu cotidiano. 

Quando questionados se já haviam participado alguma vez das instâncias de 

participação na escola (grêmio estudantil, colegiado escolar, conselho de classe e líder de 

turma), 63,5% declararam que não, 17,5% que sim e 19% não responderam ao item. 

Chama-nos a atenção o alto percentual de adolescentes que declarou nunca ter participado 

de nenhuma das instâncias enumeradas (63,5%). Entre os motivos alegados constam: falta 

de interesse (28,6%)99, falta de tempo (9,5%), dá muito trabalho (6,3%), falta de 

oportunidade (4,8%), timidez (3,2%), não gosto de sair de sala de aula(1,6%)100, pouco 

espaço para reivindicações (1,6%), e nenhum (1,6%), completados por 11,1%101 que não 

mencionaram o(s) motivo(s) que os teriam levado a nunca ter participado de nenhuma das 

instâncias de participação na escola. As instâncias de participação na escola que levariam a 

uma participação mais politizada dos estudantes em tal contexto, não têm mobilizado muito 

os adolescentes, visto que entre os motivos mais enumerados constam a falta de interesse 

e o fato de que geram responsabilidades (dá muito trabalho). No entanto, a baixa 

participação dos alunos nas instâncias de participação no interior da escola não se explica 

simplesmente pela falta de interesse ou de compromisso deles com as questões estudantis, 

há que se levar em consideração, também, outros fatores como, por exemplo, o local de 

residência (alguns alunos residem na zona rural, do município e podem ter dificuldades para 

                                                
99

 Considerando-se a totalidade dos questionários respondidos, ou seja, os respondentes que nunca participaram 
de nenhuma instância de participação na escola representam 28,6% do total de questionários respondidos.  
100

 Fazemos aqui uma pausa: embora o questionário garantisse o anonimato dos respondentes, um fato ocorrido 
durante a aplicação do questionário nos fornece informações sobre a aluna que forneceu essa resposta (não 
gosto de sair de sala de aula). Enquanto aplicávamos o questionário em sua turma ela falou em alto tom para 
que todos pudessem ouvir: “eu coloquei que eu não gosto de sair de sala”, sendo sua fala seguida de risos de 
todos os presentes, inclusive dela. A aluna em questão era um pouco agitada, conversava bastante com os 
colegas sentados mais próximos, com quem tinha uma relação de amizade mais consolidada e, cabe ressaltar, 
toda a oportunidade que tinha para sair de sala ela aproveitava e se ausentava. 
101

 Como se pode perceber, o somatório dos percentuais de cada motivo alegado pelos adolescentes para nunca 
ter participado das instâncias de participação na escola (68,3%), ultrapassa o percentual de respondentes que 
alegou nunca ter participado (63,5%), o que pode ser explicado pelo fato de que neste item era permitido aos 
adolescentes elencar mais de um motivo.  
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comparecer à escola em horário extraclasse), bem como fatores de ordem econômica, 

social e cultural102. 

Voltando-nos ao percentual de adolescentes que afirmou já ter participado de 

alguma das instâncias de participação enumeradas obtivemos a seguinte distribuição: 

12,7% já foram líderes de turma, 3,2% já participou do colegiado escolar e os 3,2%103 não 

declarou de qual instância já havia participado, respondendo apenas afirmativamente à 

nossa questão, sem necessariamente nos dizer de qual(is) já haviam participado. De fato, a 

função de líder de turma é a que exige menos comprometimento do aluno, pois não tem que 

participar de reuniões extraclasse – em horário diferente daquele em que já frequenta a 

escola –, não tendo que abdicar de seu tempo para se dedicar às atividades relacionadas 

com o “cargo” ocupado e exercido. O aluno exerce funções políticas, mas sem causar 

grandes alterações a sua rotina, a não ser pelas vezes em que é requisitado pela supervisão 

e/ou direção para transmitir algum recado à turma ou, pelo contrário, quando representa a 

turma perante a equipe dirigente em alguma reivindicação em nome de seus colegas. Como 

fica claro no relato de Davi (18 anos, EI, 3º “Laranja”), já discutido anteriormente, ser líder 

era bom, porque quase não tinha nenhum problema para resolver. Quase não precisava de 

líder, pois seu papel era mais de transmissor de recados da supervisão para a turma. 

4.2.2 “... os alunos não têm como fazer nada, porque a gente não tem peso na 
palavra”  

Chamam-nos a atenção as declarações acerca do pouco espaço para 

reivindicações e também a falta de oportunidades de participação. Nas entrevistas e 

encontros grupais, os adolescentes se queixam de que os alunos não têm muita voz na 

escola: “... escola pública tem isso, os professores é que mandam e acabou. Marcou a 

prova, marcou. Você pode pedir, pedir, mas não tem aquela coisa de ah... vamos... não”, 

relata-nos Patrícia (18 anos, EI, 3º “Verde”). 

Já em um encontro grupal realizado com alunos do 3º “Verde”, ao serem 

questionados sobre o que eles gostariam que mudasse em sua escola, temos as seguintes 

declarações: 

Pesq: [para Simone] Você falou que o aluno poderia ter mais expressão dentro da 
escola. 

                                                
102

 Embora em número pequeno, alguns adolescentes já trabalham, outra parcela de alunos frequentam cursos 
profissionalizantes e ainda outros exercem outras atividades de cunho cultural no período em que não estão na 
escola.  
103

 Como fica perceptível, a soma dos percentuais de participação como líder de turma, representante discente 
no colegiado e daqueles que optaram por não responder ultrapassa o percentual de respondentes que declarou 
já ter participado de alguma das instâncias enumeradas, o que pode ser explicado pelo fato de que os 
respondentes poderiam enumerar mais de uma instância na qual já tenha participado. 
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Simone:Isso.  

Pesq: Como que você acha que isso poderia acontecer? 

Simone: Assim, tipo, igual... não nisso. Vamos mudar um pouco. Professor. Tem 
aula que o professor deixa a gente falar e tudo, mas só que tem professor que 
chega... eu acho que acha que... você tem que ficar igual uma múmia dentro da 
sala. Isso não existe mais. Ditadura! Eu acho que assim, não que você vai fazer 
aquela farra, porque se deixar o aluno faz mesmo. É lógico! [risos] Mas também eu 
acho que tipo... uma prova, eu acho que o professor... ele perguntar se queria que... 
se tava achando... como estava achando as provas ou então a aula, a rotina da aula. 
Se queria, vamos supor, uma vez por mês uma dinâmica, alguma coisa, pra sair 
daquela rotina de todo dia. 

[...] 

Estº: Vocês acham que o aluno tem como fazer alguma coisa? Porque vocês 
falaram dos professores, do diretor.  

Simone: É claro que os alunos não são santos. É claro que não! [risos] 

Marcelo: Ah mas os alunos não tem como fazer nada, porque a gente não tem peso 
na palavra. 

Milena: É. 

Simone: É. A gente não pode falar nada. Tipo assim, igual outro dia que a Angélica... 
no dia da pontuação do SIMAVE. A Angélica chegou, é legal que não falou bom dia, 
não fala oi, não fala nada. [tom de ironia] 

Pesq: Já chega... 

Simone: Já chega entrando [imita] e falando: eu quero falar uma coisa. 

Milena: Aham 

Simone: Em relação a isso, é isso, isso e isso. Tá bom? Então tá, tchau. [risos] isso. 
Ela não fala nada [risos] 

(EG, 2ª Sessão, 3º “Verde”, grifo nosso) 

Embora longa, esta interação nos traz alguns pontos importantes a serem 

refletidos. Cabe ainda destacar que esta sessão de encontros grupais foi muito rica em nos 

fornecer informações sobre como os adolescentes vivenciam a escola e quais suas opiniões 

sobre as relações entre os atores sociais neste contexto104 – sobretudo a relação professor-

aluno, professor- direção e direção-professor – as quais são permeadas pela autoridade: do 

professor sobre o aluno, e do diretor sobre o professor e o aluno, ficando explícita a falta de 

oportunidades do aluno para se expressar e colocar suas opiniões, uma vez que, segundo 

relatado por Simone, a supervisão “não quer saber o que a gente acha ou deixa de achar” 

(EG, 2ª Sessão, 3º “Verde”), sobre o episódio ocorrido, em relação à pontuação-prêmio 

oferecida aos alunos como “moeda de troca” por terem feito a prova do SIMAVE. Foi 

acordado com os alunos que eles receberiam uma pontuação extra de 2 pontos, caso 

fizessem a prova do SIMAVE, porém, no final das contas, foi-lhes concedido apenas 1 

ponto, entretanto, dentro da pontuação do bimestre, sendo esta decisão apenas informada 

aos alunos, sem dar-lhes a oportunidade de se colocar, conforme relatado pelos 

adolescentes. Sendo assim, mesmo que a escola possua instâncias onde os alunos podem 
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 Optamos por não colocar a interação na íntegra, uma vez que isso tornaria a leitura do texto um tanto 
cansativa.  
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participar e ter voz ativa (colegiado escolar), a máxima que prevalece entre o grupo de 

alunos é que eles “não têm peso na palavra”. 

Sobre esta pontuação extra para o SIMAVE, um episódio semelhante ocorreu no 

3º “Laranja”. O professor de matemática (Roberto), segundo disseram os alunos105, havia 

combinado com a turma que quem fizesse o exame do Governo teria uma pontuação prêmio 

de 9 (nove) pontos, o que nos surpreendeu, pois era um valor que em muito ultrapassava 

àquilo colocado pela direção e supervisão escolares. Contudo, o professor saiu de férias-

prêmio e o profissional que o substituiu (Tales) até o fim do ano letivo não estava 

concordando em apenas dar os pontos aos alunos por eles terem feito a prova, sem saber 

como foi seu desempenho na mesma106, sem considerar o mérito do aluno. Isto gerou certo 

mal estar entre a turma e o professor que, baseado no que havia conversado com o 

professor titular da turma e nas anotações deixadas por seu colega107, não aceitava o 

posicionamento dos alunos, os quais afirmavam que eles deveriam ganhar os 9 pontos 

independente de qualquer coisa, apenas por terem ido fazer a prova. A turma e o professor 

não conseguiram entrar em acordo e, por fim, foi feito o que o professor achava melhor. 

Outra forma de se participar na escola seria propondo mudanças no currículo 

(disciplinas a serem retiradas e/ou acrescentadas) e na forma de ensinar da escola (aulas 

tradicionais versus aulas dinâmicas) – o que guarda relações com o poder de expressão do 

aluno na escola. Entretanto, até que ponto é dada ao aluno a oportunidade de dar sugestões 

aos professores e direção no intuito de tornar a escola mais atraente aos 

adolescentes/estudantes? No excerto acima explicitado, da 2ª sessão de encontros grupais 

realizados com o 3º “Verde”, fica-nos a queixa dos alunos de que eles não têm esse espaço 

na escola e que gostariam de tê-lo. Todavia, quando questionados sobre o que proporiam 

se fossem convidados a reformular o currículo e a forma de ensinar da escola, embora em 

pequena percentagem, 6,3% dos adolescentes respondentes ao questionário afirmam que, 

apesar de terem propostas a apresentar, não gostariam de propô-las. Nos limites do 

questionário, não temos como precisar o motivo que levaria os adolescentes a essa recusa 

de propor mudanças à escola caso lhes fosse dada essa oportunidade, mas estaria esta sua 

recusa radicada na crença de que os alunos não têm voz na escola? Contudo, uma hipótese 

que não podemos deixar de considerar é que essa hipotética abertura à opinião dos alunos 

pode ser algo que lhes cause certa estranheza, uma vez que não estão acostumados a lidar 
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 Não estávamos presentes na sala neste dia, uma vez que o professor de matemática não se sentia à vontade 
com nossa presença em sala, e pediu que não estivéssemos presentes em suas aulas. Voltamos a observar as 
aulas de matemática assim que ele saiu de férias-prêmio, e a convite da turma, com a consequente “autorização” 
do professor substituto. 
106

 Momento em que já estávamos novamente observando as aulas de matemática.  
107

 Segundo Tales, as anotações de Roberto diziam que os 9 (nove) pontos seriam distribuídos entre as 
atividades referentes ao SIMAVE (exercícios, simulado e o exame) e seriam avaliadas, ou seja, segundo Tales, 
as anotações de Roberto davam orientações para que os nove pontos fossem distribuídos por mérito e não 
apenas por ter feito o SIMAVE.  



135 

 

com situações desse tipo em seu cotidiano na escola. O novo pode, muitas vezes, parecer 

ameaçador. Com medo do que a nova situação possa lhe gerar, muitos tendem a 

permanecer na situação atual, pois ela lhes traz certa segurança, uma vez que não coloca a 

possibilidade da surpresa e do inesperado. Aceitar o novo é aceitar a incerteza das 

situações da vida, o que pra muitos pode ser algo realmente ameaçador. A posição de aluno 

que não opina, que não introduz mudanças no cotidiano escolar, que de certa forma, não é 

protagonista de seu processo de aprendizagem é para muitos uma posição cômoda que não 

lhes exige o enfrentamento da situação tal como ela se lhe apresenta. 

Sobre isso trazemos uma nota de campo em que a professora de biologia 

desenvolve com os alunos uma atividade em que estes deverão propor questões que eles 

gostariam que fossem incluídas em sua avaliação individual que ocorreria nos próximos 

dias. Cabe ressaltar que muitos alunos ficaram surpresos com a iniciativa da professora, 

mas em alguns momentos durante a aula se sentiram meio perdidos, sem saber o que fazer, 

uma vez que não estavam habituados a realizar atividades no modelo proposto pela 

professora: 

Era a quarta aula: aula de biologia. A professora chega à sala, os alunos estão um 
pouco agitados, pois tinham acabado de voltar do intervalo. Enquanto a professora 
se organizava para dar início à aula, alguns alunos ainda estão se encaminhando 
para seus lugares. A professora então se dirige à turma: 

Prof: Gente, sexta-feira é nossa prova, certo? Então hoje nós vamos fazer o 
seguinte: quem vai fazer a prova são vocês. 

[Pesq: Alguns alunos demonstram não entender bem o que a professora estava 
propondo] 

Prof: Eu trouxe aqui umas folhas recicladas [rascunho]. Vocês vão utilizar o lado de 
trás [mostra aos alunos]. Vocês vão elaborar três questões de múltipla escolha, 
sendo uma de verdadeiro ou falso e outra de associação. Vocês sabem: relacionar 
colunas. Uma fácil, uma média e uma difícil. E a questão de vocês pode estar na 
prova. Eu vou ler e as melhores eu vou pôr na prova. 

Marília: Manero! [abre o livro de biologia] 

Prof: E aí depois vocês vão conversar com o colega de vocês e ver o que eles 
colocaram. Aí vocês vão ter uma ideia do que vai cair na prova. Quem estiver 
achando difícil fazer porque não está acostumado, faz a pergunta, responde e 
depois inventa outras três alternativas aí que não tem nada a ver. 

(Diário de Campo, 21/09/2010) 

A professora passa no quadro as orientações para realizar a atividade, bem 

como o conteúdo que deve subsidiar a elaboração das questões. Os alunos deveriam 

responder as questões elaboradas por eles, colocar nome e entregar à professora. A 

professora é requisitada algumas vezes pelos alunos que, não acostumados a realizar 

atividades nessa modalidade, demonstram alguma dificuldade para executar a atividade: 

“uai, vai sair nada não! Difícil!” desabafa Raquel. Outras alunas como Mirelle e Andrea 

também declaram sua dificuldade: “nossa, de múltipla escolha? Se fosse aberta já estava 

pronta!” (Mirelle); “nossa, eu acho múltipla escolha mais fácil” (Andrea). Cabe destacar que 
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Mirelle e Andrea sentavam em carteiras próximas e Andrea emite sua opinião logo após 

Mirelle emitir o seu posicionamento perante a atividade proposta pela professora. 

A iniciativa da professora de biologia (Glória) traz alguns pontos interessantes 

para a discussão, uma vez que dando a eles a chance de propor alternativas às atividades 

que têm sido propostas a eles, possibilita-lhes serem protagonistas de seu processo de 

aprendizagem. Além do mais, pedir a eles que elaborem questões de níveis de dificuldade 

diferenciado, que podem vir a ser colocadas na prova deles, não deixa de representar, para 

eles, uma forma de participar, embora nem todos possam ter percebido dessa forma. É claro 

que a professora tem que estar atenta se as questões propostas pelos alunos não estão 

aquém de suas habilidades de resposta e raciocínio. Muitos podem propor apenas questões 

muito fáceis, para que a prova deles também seja muito fácil, visto que suas questões 

podem estar na prova. Contudo, a professora deixa claro: somente as melhores questões 

serão escolhidas para compor a prova. Nota-se que alguns alunos apresentam dificuldades 

em realizar a tarefa pedida pela professora, justamente por não estarem acostumados a 

atividades neste formato: em geral não lhes é pedido que elaborem as questões, e sim que 

as respondam. Não obstante, embora o empreendimento da professora seja memorável e 

possa servir de exemplo aos demais professores, dentre outras atividades que podem ser 

propostas aos alunos, cabe ressaltar que é necessário que se tome o cuidado para que esta 

não seja mais uma entre tantas atividades propostas aos alunos. Faz-se mister um trabalho 

de conscientização acerca da importância da realização de atividades que possibilitem aos 

alunos o exercício do protagonismo no processo pedagógico, com os devidos cuidados para 

que isso não resulte em mera reprodução de práticas. Contudo, parece-nos que esta foi a 

primeira e a única vez que uma atividade nesses moldes foi proposta aos alunos da turma. 

Os dados por nós encontrados em relação à reformulação do currículo e da 

forma de ensinar da escola (Questão 33 do instrumento por nós elaborado) em muito 

dialogam com os dados encontrados por Zagury (2009), que encontrou a seguinte 

distribuição de respostas ao item do questionário por ela aplicado: 40,8% dos adolescentes 

(a maioria) declarou que teria propostas, mas teria que defini-las antes, 21,4% afirmou que 

teriam algumas propostas já prontas, 17,6% que teria muitas propostas já prontas – ou seja, 

39% dos adolescentes que responderam ao questionário aplicado pela autora já teriam 

propostas a apresentar à escola no que se refere aos temas propostos –, 11% mudaria tudo, 

mas não sabe ainda o que faria e 8,4% alegou que não teria nada a propor, está ok assim; 

acrescidos por 0,8% de não respostas. 

Semelhantemente aos dados encontrados por Zagury (op. cit), a maioria (36,5%) 

dos respondentes ao questionário por nós elaborado, afirmou que teria propostas a fazer, 

mas teria que defini-las antes, o que nos sugere uma medida de cautela dos mesmos diante 

do questionamento feito a eles. Entretanto, distanciando-se um pouco dos números 
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encontrados pela autora com quem dialogamos no momento, os adolescentes consultados 

em nossa pesquisa parecem mais satisfeitos com a escola, uma vez que 23,8% declararam 

que não teriam nada a propor, pois acham que está bem assim, em contraposição aos 

dados da pesquisa de Zagury (2009), que indicam que apenas 8,4% dos respondentes ao 

questionário estão satisfeitos com a escola, a ponto de não ter nada a propor de mudança. 

Neste ponto fica difícil estabelecer uma hierarquia de itens, visto que os três seguintes (teria 

algumas propostas já prontas a apresentar; teria muitas propostas já prontas a apresentar e 

acha que mudaria tudo, mas não sabe ainda o que faria) concentram, cada um, 11,1% das 

respostas. Contudo, tomando em separado os dois primeiros (teria algumas propostas já 

prontas a apresentar e teria muitas propostas já prontas a apresentar) chegamos à soma de 

22,2%108 dos respondentes que já sabem quais propostas apresentariam à escola, o que 

nos indica um amadurecimento no sentido de uma elaboração crítica acerca da realidade 

por eles vivenciada. 

O item “acha que mudaria tudo, mas não sabe ainda o que faria” sugere-nos 

uma atitude revolucionária dos adolescentes e, consequentemente uma possível crise na 

escola. Entretanto, ressaltamos que a crise não é necessariamente na escola (instituição) e 

sim, na forma de socialização escolar. Os alunos entrevistados foram unânimes em afirmar 

a importância da escola para suas vidas e para seu futuro profissional: “se não tiver um 

estudo, não tiver nada, não cresce na vida”, afirma-nos Diego (18 anos, EI, 3º “Laranja). Mas 

quando questionados se gostariam de mudar alguma coisa na escola, eles sempre têm 

alguma crítica a fazer. Trazemos abaixo um trecho da entrevista de Michelle (18 anos, 3º 

“Laranja”) em que ela aborda o jeito de ensinar da escola. A adolescente classifica o jeito de 

ensinar da escola como muito cansativo, pois fica naquela rotina de explicar matéria, fazer 

exercício, corrigir e depois prova. Segundo ela, o professor deve conversar com o aluno 

sobre o que está acontecendo no mundo para  

não ficar só na matéria, sabe? Pelo menos uma aula no mês ou é... uma aula por 
semana. Tipo assim, fazer uma roda, conversar, é... fazer brincadeira com os 
alunos, pra não ficar só na matéria. Matéria exercício, matéria, prova. Isso te cansa, 
sua cabeça fica pesada. E é rotina, N/É? Tudo o que é rotina é chato. 

(Michelle, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Esta crítica à aula tradicional é algo que está muito presente no discurso dos 

adolescentes, tanto no questionário como nas entrevistas e encontros grupais. Michelle faz 

ponderações sobre a rotina, “tudo o que é rotina é chato”. As aulas mais dinâmicas, como 

solicitado por ela, também podem, um dia, tornarem-se rotina, o que exige do professor um 
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 Somados aos 6,3% que afirmou que apesar de terem propostas a apresentar, não gostariam de propô-las, já 
discutidos anteriormente. Embora este não tenha sido um item discutido por Zagury (2009), em nossa pesquisa 
ele assume especial relevo, uma vez que nos traz elementos para discutir a participação do aluno na escola: na 
situação hipotética criada para a questão, apesar de poderem, eles não querem opinar. O que explicaria essa 
sua recusa em fazê-lo? É isto o que tentamos compreender. E tudo nos leva a crer que esta sua recusa pode 
estar radicada no seu sentimento de não ter voz na escola, mas são apenas conjecturas. Fica aqui um 
questionamento para o leitor e uma sugestão para estudos futuros. 
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potencial criativo para estar sempre inovando nas atividades propostas aos alunos. Além do 

mais, dependendo da proposta do professor isso pode causar problemas com a direção, que 

pode “barrar” a iniciativa do professor. Em uma sessão de encontros grupais realizada com 

os alunos do 3º “Verde” em que a discussão girava em torno das possibilidades de 

expressão do aluno dentro da escola, Simone se queixa de não ter um espaço para dizer ao 

professor o que está bom e o que está ruim em sua aula, de não poder propor alguma 

atividade diferenciada para tornar a aula mais interessante; são poucas as aulas em que 

eles têm essa abertura. A provocação da pesquisadora se haveria alguma forma de mudar 

essa situação gera certa polêmica entre os adolescentes dividindo a opinião do grupo. 

Respondendo a princípio que não haveria, Simone volta um pouco atrás e nos diz que 

depende do professor, como podemos ver abaixo: 

Pesq: O que vocês acham assim, teria... alguma forma de estar colocando isso 
[espaço para o aluno opinar no jeito como os professores dão suas aulas] na 
escola? Vocês acham que é possível isso acontecer? Do jeito que as coisas são 
aqui na escola vocês acham que um dia isso vai ser possível? 

Simone: Eu acho que não. 

Marcelo: Ah eu acho que não. 

Milena: Ah eu acho que pode ser. [risos] 

Marcelo: Eu acho que não. 

Milena: Eu acho que pode! 

Pesq: [para Milena] Então fala, por que você acha que pode? [para Marcelo] depois 
você fala porque você acha que não pode. 

Milena: [risos] 

Marcelo: [risos] 

Milena: Ah não sei. Ah mas eu... ah não sei. [risos] não sei [balança a cabeça 
negativamente e sorri] 

Simone: Enntão porque você falou que pode? [risos] 

Milena: Mas eu acho que pode. 

Renata: Depende do professor. Se ele tem... se ele usa mais didática com as 
pessoas, assim, com os alunos, uai, isso é possível. 

Simone: Eu não sei se seria... 

Pesq: Depende do professor então? 

Simone: Então depende do professor, porque às vezes também... eu acho que às 
vezes a direção, supervisão barra um pouco o professor. Porque às vezes o 
professor faz uma atividade, eles vão lá e falam que... que isso não pode fazer, que 
esta atrapalhando, que... sei lá. 

Pesq: Fazendo barulho, atrapalhando as outras salas. 

Marcelo: É. 

Simone: Ou então não... é, tipo fala, ah isso não vai dar certo, vai dar confusão pra 
direção. Sei lá. 

Marcelo: É. Eu acho que... tudo assim. tudo aqui na escola... 

Mariane: Igual na... o [inaudível], desculpa. 

Marcelo: Deixa eu falar? [risos] 

Simone: Pode falar. [risos] 
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Marcelo: Por exemplo, a gente tem um professor um pouquinho mais bonzinho. Aí 
esse professor começa a, por exemplo, propor alguma coisa diferente, igual tinha a 
aula do “Jefinho”

109
. A gente aprendia, mas a aula era diferente. Ele foi barrado. A 

direção chamou a atenção dele, ele parou. Tudo o que... se o professor abre espaço 
pra qualquer tipo de coisa que não seja da matéria, a direção barra.  

(EG, 2ª Sessão, 3º “Verde”) 

Apesar de apontarem as “falhas” dos professores, os adolescentes reconhecem 

que nem tudo depende deles. Os professores não são totalmente livres para planejar suas 

aulas; muitas boas intenções são “barradas” pela direção, como exemplificado por Marcelo 

no trecho acima. Há, portanto, uma tentativa de controle, por parte dos gestores escolares, 

sobre as atividades desenvolvidas em sala, as quais não devem fugir muito do prescrito. 

Sendo assim, Perrenoud (1995), refletindo sobre a cultura escolar e sobre seu componente 

de reinvenção, embora parcial, por parte dos professores, nos adverte que, por mais adepto 

que seja à abertura da escola à vida, ou seja, aos demais conteúdos que permeiam a vida 

social e o imaginário dos alunos, o professor deve ser cauteloso em não insistir demasiado 

sobre pontos estranhos ao currículo prescrito (política, sexualidade, drogas, entre outros), 

para não usurpar tempo reservado ao que realmente importa na escola: os conteúdos 

formais (matemática, biologia, física, entre outros). Portanto, destaca-nos, ainda, o autor que 

os esquemas que formam o habitus profissional do professor “fundamentam-se na sua 

relação pessoal com a cultura, com o mundo, com a língua, com a noção de rendimento 

escolar” (PERRENOUD, op. cit, p. 43). Desta forma, a prática docente é construída 

alicerçada em sua formação profissional, bem como em seu processo de escolarização 

geral – no seu domínio pessoal da cultura a ensinar. 

A relação pedagógica pauta-se em um trabalho, antes de tudo, imposto pelo 

professor, preparado e planejado fora da sala de aula e improvisado em virtude das reações 

e iniciativas dos alunos, sendo, por conseguinte, um trabalho negociado. Nesta perspectiva, 

por que não ouvir as sugestões dos alunos acerca do trabalho desenvolvido em sala de 

aula? Não estamos aqui defendendo que se aceite a palavra do aluno como verdade 

absoluta, nem que se “acate” as suas solicitações sem as devidas problematizações, mas 

que se ouça o que ele tem a dizer e, diante disso, se estabeleça um processo de 

negociação em que se avalie as reais possibilidades de se levar a cabo as propostas do 

corpo discente. Os alunos podem ter posicionamentos interessantes e sugestões que em 

muito podem ajudar a escola a se aproximar mais das demandas das jovens gerações, o 

que pode trazer um clima mais harmonioso à – às vezes tão conturbada –, relação 

professor-aluno. Poderiam ser abertos espaços dentro das próprias disciplinas em que os 
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 Este é um apelido carinhoso que os alunos deram ao professor substituto de sociologia. Ele se destacava por 
dar uma aula mais descontraída, mesclando brincadeiras e piadinhas ao conteúdo trabalhado na disciplina: 
capitalismo. Os alunos, em sua maioria, gostavam muito desta sua metodologia, embora para alguns, isso 
soasse estranho, pois em alguns momentos ele se excedia um pouco nas brincadeiras, mas nada que 
ultrapassasse os limites do bom senso. 
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alunos pudessem se manifestar ou, mesmo, a criação de um fórum de discussão. Muitos 

podem argumentar que esse espaço já existe dentro do colegiado escolar, mas ancorados 

nos relatos dos adolescentes, parece-nos que essa prerrogativa do colegiado não tem 

chegado ao alcance dos alunos.  

Fechando esse tópico, abordaremos a frequência à escola nos finais de semana. 

A Escola não abre aos finais de semana devido a problemas anteriores com depredações 

do prédio escolar, quando ainda era aberta neste período para atividades diversas, 

oferecidas à comunidade escolar como um todo. Túlio narra-nos um episódio em que alguns 

alunos picharam os muros da escola e invadiram a sala da direção, defecando em cima da 

mesa do diretor: “fizeram uma lambuza danada!” (Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”). Desde 

então a Escola não abre mais aos finais de semana. Com isto, quem perde é a própria 

comunidade que não pode mais ter acesso à escola nos finais de semana – momento em 

que eram desenvolvidas atividades esportivas e oficinas diversas, conforme nos relataram 

os adolescentes. Atualmente a Escola só abre em finais de semana já estipulados para a 

realização de simulados, para repor dias letivos “perdidos” por ocasião de paralisações dos 

professores e/ou greves, ou ainda para a festa junina, que ocorre anualmente. Sendo assim, 

quando questionados se frequentavam a escola nos finais de semana, 95,2% dos 

respondentes ao questionário declararam que não e apenas 4,8% afirmaram que sim. Entre 

os motivos alegados para não frequentar a escola nos finais de semana, os adolescentes 

enumeram: falta de interesse (23,8%), não tem nada (19%), trabalho (7,9%), falta de tempo 

(6,3%), não posso (4,8%), preguiça (3,2%), moro longe (3,2%), nenhum (3,2%), quase 

ninguém vai (3,2%) e nunca dão nada (1,6%), sendo que 12,7% não responderam. 

Contudo, quando questionados de gostariam de frequentar a escola nos finais 

de semana, a grande maioria (41,3%) declarou que não, seguido por aqueles que não 

responderam (38,1%), por aqueles que gostariam (19%) e por aqueles que não sabem 

(1,6%). Salta aos nossos olhos a alta taxa de não respostas; por outro lado, alguns 

comentários daqueles que afirmaram que não gostariam de frequentar a escola nos finais de 

semana são bem ilustrativos, a maioria alegando que fim de semana é para descansar: 

“Já frequento a escola durante a semana, isso já é suficiente” (Adolescente do sexo 
feminino, 17 anos, 3º “Verde”) 

“Porque já frequentei e fiquei sozinho na escola” (Adolescente do sexo masculino, 
17 anos, 3º “Verde”) 

“Tenho mais o que fazer” (Adolescente do sexo masculino, 17 anos, 3º “Verde”) 

“Quase ninguém vem. E aula final de semana também né!”. (Adolescente do sexo 
feminino, 3º “Verde”) 

“Porque não tem nada pra fazer” (Adolescente do sexo feminino, 18 anos, 3º 
“Laranja”) 

“A última coisa que eu quero fazer nos finais de semana é ir na escola. Fim de 
semana é para descanso e lazer” (Adolescente do sexo masculino, 18 anos, 3º 
“Azul”) 
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(Relatos retirados do questionário) 

É notório que os adolescentes associam a escola apenas aos estudos, o que 

fica explícito na última citação “fim de semana é para descanso e lazer”. Soma-se a isto o 

fato de que quando a Escola abre aos finais de semana, na maior parte das vezes é para 

repor dias letivos e, portanto, as atividades, em sua maioria são relacionadas a estudo. 

Questionado se gostaria que a escola abrisse aos finais de semana Davi (18 anos, EI, 3º 

“Laranja”) afirma-nos que acha que não gostaria, porque ele sempre procurava resolver tudo 

o que era relacionado à escola durante a semana, para não ter que pegar em nada no final 

de semana. Já Kátia (18 anos, EI, 3º “Laranja”), questionada sobre a relação entre a 

realização de atividades diferenciadas na escola nos finais de semana e a frequência dos 

alunos às mesmas, assim nos responde: “acho que no início ia ter muito pouco, mas aí 

depois eu acho que se for trabalhando em cima, se fosse persistindo, às vezes o pessoal ia 

interessando, ia chamando a atenção. Ia começar... aí... poderia dar certo”. Há, portanto, 

uma grande associação da escola com o “trabalho”, com o não- descanso, como se escola e 

lazer fossem coisas que não combinassem. Mudar esta concepção de grande parte dos 

alunos é algo que não ocorre de uma hora pra outra, sendo necessária a realização de um 

trabalho conjunto com os adolescentes, dando-lhes a oportunidade de opinar em quais 

atividades seriam de seu maior interesse e buscando-se alternativas para a realização das 

mesmas. Contudo, ainda podem ser pensadas parcerias com ONGs, movimentos sociais, 

grupos culturais juvenis, entre outros, além da capacitação de agentes culturais que atuem 

no tempo livre, articulando os conteúdos escolares com as diferentes propostas culturais. 

No entanto, quando nos atemos àqueles que declararam que gostariam de 

frequentar a escola nos finais de semana, nos deparamos com alguns comentários, como:  

“Sim. Fazer alguma atividade. Palestras sobre cursos de faculdade. Etc” 
(Adolescente do sexo feminino, 17 anos, 3º “Verde”) 

“Sim. Gostaria que aos finais de semana tivessem tardes esportivas” (Adolescente 
do sexo feminino, 17 anos, 3º “Laranja”) 

“Depende, se fossem atividades interessantes” (Adolescente do sexo feminino, 18 
anos, 3º “Laranja”) 

“Sim. Seria legal poder fazer atividades com meus amigos” (Adolescente do sexo 
feminino, 19 anos, 3º “Azul”). 

(Relatos retirados do questionário) 

Com exceção do último relato, em que a adolescente parece não colocar 

condições para que frequente a escola nos finais de semana, pois é legal poder fazer 

atividades com seus amigos, percebemos que os demais dão sugestões de que tipo de 

atividades eles gostariam de fazer na escola nos fins de semana, desvinculando a escola da 

dimensão estrita de estudo e de “trabalho”. É grande o número de pessoas que não 

frequentam a escola nos finais de semana em que são desenvolvidas algumas atividades, 

justamente pelo fato de que as atividades desenvolvidas não são de seu interesse. Os 
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próprios professores ficam desestimulados, porque quase nenhum aluno comparece e eles 

não podem introduzir novo conteúdo, não podem andar com a matéria, fica um dia perdido, 

conforme conversa informal com a professora de química às vésperas de um sábado letivo. 

A realização de atividades como eventos de esportes, gincanas, palestras, talvez fosse uma 

alternativa válida para o desenvolvimento de atividades extraclasse, que “quando bem 

organizadas e compreendidas como um direito do aluno e da sua família, podem resultar em 

outra forma de organização da escola” (DAYRELL, et al, 2010, p. 248). Contudo, isso 

exigiria da escola e da equipe de professores e, por que não, de alguns alunos, uma maior 

mobilização, além da aquisição de novas responsabilidades e compromissos.  

4.3 As formas e significados de participação na escola na fala dos 

alunos 

De posse das discussões, explanações e análises em torno das questões 

participativas mencionadas anteriormente, cabe estabelecermos, também, uma discussão 

em torno dos significados construídos pelos jovens em relação à participação em si. Nesta 

perspectiva, estaremos neste tópico abordando a participação na escola sob a perspectiva 

dos adolescentes. Que elementos são valorizados por eles ao conceberam a participação? 

E a participação do aluno na escola? O aluno deveria participar mais? São a estes tópicos 

que nos dedicaremos neste momento. 

O conceito de participação, como já mencionado neste texto é carregado de 

múltiplos sentidos, podendo implicar desde uma participação menos politizada, restrita ao 

apenas fazer parte, até o tomar parte no processo decisório de um grupo. Além do mais, 

quando se reflete acerca da participação do aluno na escola, muitos são tentados a 

relacionar essa participação à simples participação em sala de aula, não visualizando outras 

formas de o aluno exercer seus direitos de participação em contexto escolar.  

Assim, Ferreira (2004) classifica o verbete participar como: a) informar, 

comunicar; b) ter ou tomar parte em; c) ter parcela em um todo, ou receber, em divisão ou 

em partilha, parte de um todo. Já segundo Schulz (2007) “participar é falar e ouvir, é ter a 

palavra e dar a palavra.” (p. 16). Por seu turno, Melucci (2001, citado por Martins, 2010), 

define participação como “tomar a parte, isso é, agir para promover os interesses e as 

necessidades de um ator; mas também fazer parte, reconhecer o pertencimento a um 

sistema, identificar-se com os interesses gerais da comunidade” (p. 148). 

Concordamos com Freire (1997), ao afirmar que a educação tem que deixar de 

ser uma educação bancária para se tornar uma educação libertadora, abandonando-se a 
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prática que vê o aluno apenas como um depósito de conhecimentos, em prol de uma prática 

que considere o aluno como protagonista do processo. É nesse sentido que também 

pensamos a participação do aluno na escola: longe de ser apenas receptáculo de 

conhecimentos e conteúdos, o aluno também tem sua parcela de participação na escola – 

ou pelo menos deveria ter – de forma a contribuir com o projeto educativo engendrado na e 

pela escola. Entretanto, para que isto seja possível é necessário que a escola se esforce 

para desenvolver nos alunos uma consciência crítica acerca de sua realidade, a qual lhe 

permitirá reconhecer em si um potencial transformador, possibilitando-lhe uma participação 

mais consciente em seus ambientes de convívio. 

Contudo, o que percebemos por meio da pesquisa é que os alunos participam 

pouco na Escola: “eu acho que participa pouco. Tem pouca... eu acho que tem pouca coisa 

que o aluno pode estar envolvido. Lá na Escola principalmente”, relata-nos Davi (18 anos, 

EI, 3º “Laranja”), ao ser questionado se o aluno poderia participar mais na escola. Diante da 

fala do adolescente, seríamos tentados a afirmar que a escola não oferece oportunidades de 

participação aos alunos e, por isso, eles participam pouco. Todavia, temos que levar outros 

fatores em conta, como a falta de interesse: muitos não querem participar, ou por não 

gostarem ou pelo fato de que as atividades desenvolvidas pela escola não lhes afetam (não 

despertam seu interesse). E aí poderíamos repetir a assertiva de que a escola não tem 

conseguido “ler” as demandas das jovens gerações. Mas outros fatores são trazidos à cena 

por Michelle (18 anos, EI, 3º “Laranja”) para justificar a pouca participação dos alunos nas 

atividades desenvolvidas pela escola. Questionada acerca da participação dos alunos nas 

atividades contidas dentro do PEAS, a adolescente assim argumenta: 

Pesq: Igual tem... eu sei que tem aquele projeto do Peas lá que tem até o Jornal. 
Como que era? Tem muita participação? 

Michelle: Tem não. Tem não. Pelo o que eu vejo não tem não. Pelo o que eu vi. É 
porque muita gente tem vergonha, muita gente que estuda na Escola não é daqui da 
cidade, aí às vezes faz essas coisas de tarde e aí não tem como vim, tal. Muitas 
vezes pai não gosta que sai de casa. É sempre assim. Aí não tem muita 
participação, muita gente preguiçosa. 

(Michelle, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Alguns alunos da Escola são provenientes de áreas rurais e têm dificuldades de 

comparecer à escola em horários extraclasse, sendo este um forte motivo para não 

participar das atividades desenvolvidas pela escola – essa resposta é, não poucas vezes, 

mencionada no questionário. Michelle mesmo nos relata que escolheu estudar na Escola 

quando começou o ensino médio, por “facilidades” de locomoção. Residindo em área rural, 

o ônibus que vem de sua casa só faz o trajeto até a Escola, estudar em outra escola ficaria 

mais difícil, pois teria que pegar outro ônibus para estudar, sem falar que sua mãe queria 

muito que ela estudasse na Escola, por ser uma escola referência no município. 
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Tomando por base o conceito de participação aqui construído, o qual se refere à 

posse, pelos adolescentes dos meios de ação e reflexão que lhes permitam uma elaboração 

crítica acerca da realidade na qual estão inseridos, partimos agora para os elementos 

valorizados pelos adolescentes ao conceber a participação. Quando questionados sobre 

como eles definiriam participação, alguns adolescentes expressaram certa dificuldade, não 

conseguindo elaborar um conceito do que seja a participação, mas dando exemplos de 

como ela poderia acontecer, enfocando o contexto escolar. Pesa ainda o fato de que muitos 

alunos ainda remetem a participação na escola à participação em sala de aula, durante as 

aulas: perguntar, tirar dúvidas, fazer comentários entre outras coisas, o que lhes permite 

aprender mais e ter argumentação para conversar: “porque eu acho que é importante, todo 

mundo quer saber pra quando tiver conversando com os amigos você saber, tem que saber 

certas coisas, senão fica chato” (Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”). Mesmo vislumbrando 

outras formas de participação do aluno na escola, a dimensão que lhes parece mais forte é 

a participação em sala de aula.  

Ao ser questionada sobre como ela definiria participação, Kátia (18 anos, EI, 3º 

“Laranja”) assim nos relata: 

Pesq: E o que é participação pra você? Quando você ouve a palavra participação, 
assim, o que você pensa? 

Kátia: Eu acho que... na aula, por exemplo, lá, aquele negócio só do professor estar 
lá na frente falando, falando, falando, acho que aprende menos e fica mais chato. 
Talvez nem tá prestando atenção em nada do que se fosse um “bate, rebate”. Do 
aluno falando, ó, do professor falando e o aluno às vezes faz uma pergunta, o outro 
faz outra, sem virar bagunça, claro. Mas aí eu acho que fixa mais pra todo mundo. Aí 
vai ficando mais interessante, vai tendo um diálogo, uma conversa. Que aí todo 
mundo participa e nem vê a hora passar e aí fica aquilo na sua cabeça. É igual... 
conversar normal. 

Pesq: Então a participação do aluno na escola seria a participação nas aulas? 
Participação em sala de aula? 

[...] 

Kátia: Aham [risos]. Não, é. A participação dentro da aula... eu acho que é isso. E aí 
eu acho que o aluno pode ter... não muita, mas alguma participação na... no 
regimento escolar, na organização, no que está sendo proposto. Porque está sendo 
proposto pra ele. Ele que vai usufruir daquele negócio. Então ele também tem que 
dar o palpite dele, porque só professor ficar falando e... ó pra você vai ser isso, isso 
e isso. Ele também tem que palpitar em vez de... pra ficar um clima harmonioso, eu 
acho. 

Entre os elementos valorizados pela adolescente ao definir a participação estão 

a troca ocorrida entre professor e aluno em momento de aula, o que segundo a adolescente 

traz mais benefícios ao aluno, pois “fixa mais pra todo mundo”. Além do mais, encontramos 

em seu relato outro ponto importante que se refere à participação fora do contexto de sala 

de aula, ou seja, a participação “no regimento escolar, na organização, no que está sendo 

proposto”. A adolescente, aqui, faz menção ao direito de participação propriamente dito: 

“opinar naquilo que lhe diz respeito”. Como parte do processo, visto que as ações da escola 
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são dirigidas ao aluno, nada mais natural do que ele também tomar parte nas decisões 

da/na escola, segundo nos transparece o relato da adolescente. 

Salta aos nossos olhos o relato de Túlio (18 anos, 3º “Laranja”). Solicitado a 

elaborar um conceito de participação, o adolescente apresenta-nos uma definição que em 

muito guarda relações com o poder de expressão, mas também com a ação, o tomar 

atitudes em prol de uma causa. Nesta perspectiva, participação, segundo ele é 

uma pessoa que não tem medo de expor suas ideias, que fala o que lhe vier na 
telha. E tipo, é... está sempre disposto a estar respondendo qualquer coisa que lhe é 
proposto. É... toma atitudes próprias. Digamos que participação basicamente é... 
seria uma pessoa mais... digamos... fugiu a palavra... seria mais adentro da 
sociedade. (Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Contudo, quando questionado sobre como a participação do aluno pode ocorrer 

na escola, a princípio, ele relaciona essa participação àquela que se dá em sala de aula, a 

qual é destacada como forma dos alunos adquirirem mais conhecimento, semelhante ao 

colocado por Kátia. O adolescente só vislumbra outras formas de participação quando 

interpelado por nós se haveria outra forma de o aluno participar na escola, o que trazemos 

abaixo: 

Pesq: E... você acha que o aluno... você falou aí N/É?... que você acha que os 
alunos deveriam participar mais nas aulas, N/É? É... existiria alguma outra forma do 
aluno estar participando na escola? 

Túlio: Existiria. Dando exemplo, a... ajudando. Dando exemplo, igual, eu e você. 
Vejo você quebrando o vaso. Lá já quebrou muito vaso. Se eu for lá contar pra 
direção, eu vou estar ajudando a escola. No caso é uma vândala! [risos] 

Pesq: Está depredando o patrimônio da escola! [risos] 

Túlio: [risos] 

Pesq: É... 

Túlio É um jeito da gente estar participando também, entendeu? É... o professor não 
sei que lá fez alguma coisa que não foi do agrado dos alunos. Eu estar passando 
isso adiante eu estou participando. Não é aquela participação igual de dentro de sala 
que você vai tirar suas dúvidas, mas é uma participação... 

(Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Diante do acima explicitado, podemos perceber que o aluno não vê como saída 

para a contenção do tal comportamento vândalo a constituição de grupos juvenis de diálogo, 

mediação e negociação dos alunos entre si para resolver esse tipo de problema e outros 

que afetam as relações dos alunos entre si e com a escola. Levar o "caso" para a autoridade 

adulta faz parte da cultura escolar instituída historicamente, em que apenas as autoridades 

designadas são dotadas de competência e aptidão para resolver as questões e conflitos que 

emergem no “acontecer da escola”. O aluno parece ainda não vislumbrar uma relação de 

diálogo efetiva entre adultos (professores e direção) e estudantes no interior da escola, em 

que os estudantes podem realmente interferir e opinar nas questões que afetam ao seu 

destino neste contexto. Porém, constitui-se em fato a ser destacado que o estabelecimento 

de relações pautadas no diálogo efetivo dentro da escola, bem como a instituição de fóruns 
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e grupos de discussão acerca dos problemas enfrentados, ainda é uma realidade recente e 

não contemplada na maioria das escolas.  

Túlio parece ainda atribuir mais valor à participação em sala de aula do que a 

outras formas de participação que o aluno possa empreender na escola. Cabe ressaltar que, 

mesmo sendo membro do colegiado escolar, o adolescente não coloca este órgão 

deliberativo como uma forma de o aluno participar na escola. A participação no colegiado 

escolar só aparece em sua fala ao abordar a sua participação na escola: 

Pesq: É... e... você gostaria assim, pensando no ano passado, porque esse ano 
você já não está lá mais. Mas você gostaria de participar mais na escola? 

Túlio: Eu acho que o que eu tinha que participar, eu participei. Tudo o que aparecia 
de novidade eu participava. Colegiado. Participei. Participei da competição de 
handebol, participei do torneio de xadrez, tudo o que tinha pra participar eu 
participava. Eu, digamos que eu sou uma pessoa muito... participativa. 

(Túlio, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

A participação na sala de aula é algo que aparece com certa insistência nos 

relatos dos adolescentes ao serem questionados acerca da participação, seja na hora de 

conceituá-la, seja na hora de refletir acerca de como ela pode se dar na escola. 

Questionada acerca de como define a participação, Patrícia (18 anos, 3º “Verde”) também a 

remete à participação em sala de aula: “a pessoa perguntar ou opinar na aula. Eu acho que 

é isso”, relata-nos a adolescente em entrevista. Porém solicitada a abordar a participação na 

escola, a adolescente nos afirma que ela pode se dar de duas formas: na sala de aula, 

opinando e perguntando; e fora dela, participando nos jogos e conversando com os outros 

alunos. 

Embora apresentando conceitos diferentes e enfatizando diferentes aspectos da 

participação, os elementos valorizados pelos adolescentes ao definir a participação passam 

pelo poder de expressão, informação, colaboração, perguntar e tirar dúvidas (participação 

em sala de aula), e a participação nos projetos desenvolvidos pela escola. Destacamos 

agora o depoimento de Davi (18 anos, 3º “Laranja”) que assume relevo por ter sido o único a 

mencionar os estudos como componente da participação. Sendo assim, solicitado a elaborar 

um conceito de participação o adolescente assim o constrói:  

Ah, pra mim participação é você estar, no caso de aluno, você estar focado no seu 
objetivo, que é você estar estudando, mas também é estar interagindo com outras 
salas. As outras salas, com o resto da escola, com os outros horários de aula. Tipo, 
ter algum... qualquer coisa de ligação com o noturno. Pra mim participação é você 
estar ao mesmo tempo... estar ciente de... por mais que seja pouco, você estar... ter 
qualquer informaçãozinha pequena que seja da... do que se passa dentro da escola, 
N/É? Você não estar completamente alienado de tudo o que acontece. (Davi, 18 
anos, EI, 3º “Laranja”) 

Davi constrói uma conceituação do termo participação que passa pela maioria 

dos elementos citados anteriormente, os quais permeiam as definições fornecidas por cada 

um dos entrevistados. Assim como alguns de seus colegas, Davi acredita que o aluno 

poderia participar mais na escola, mas, segundo ele, a Escola oferece poucas opções – fato 
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também ressaltado por Michelle, Kátia e Patrícia. Ainda no que se refere ao fato de se o 

aluno deveria participar, mas Michelle (18 anos, 3º “Laranja”) nos responde afirmativamente 

ressaltando as vantagens de tal participação, sendo elas: conhecer a escola e conhecer as 

pessoas (coordenação e direção) para não falar mal sem saber como que é. Vê-se aí a 

questão da informação como algo importante. Estando muitas vezes às margens do 

processo decisório da escola, muitos alunos, sem ter conhecimento adequado de como se 

dão as coisas no interior da escola acabam fazendo maus julgamentos e sendo injustos. 

Quando se está mais por dentro das coisas, compreende-se melhor os meandros da 

situação, sem necessariamente se opor à direção ou aos professores. 

Entre as formas pelas quais o aluno pode participar na escola, citadas por Davi 

estão o conselho de classe, o colegiado escolar e a prestação de algum serviço para a 

escola, como, por exemplo, a organização da biblioteca, que seria uma forma de estar 

colaborando com a escola. O adolescente nos relata sobre um projeto – cujo nome ele não 

sabia –, em que adolescentes estavam sendo colocados para trabalhar nas escolas 

(diferentes daquelas em que eles estavam matriculados) fora do horário de aula para 

organizar as bibliotecas. Inclusive na Escola há um aluno que executa essa função, mas, 

como destacado por Davi, ele não estuda na Escola. O estudante, então, apresenta como 

sugestão que, ao invés de serem alunos de outras escolas, que fossem alunos da própria 

escola:  

Eu acho... eu acho assim, poderia ser aluno de dentro da escola mesmo. No caso 
dele, ele não estuda lá. Tem uma amiga minha que ela tem um irmão, ele trabalha 
aqui no Instituto Auxiliadora. Ele estuda lá no Estadual, sabe. É legal. Eu 
particularmente, se tivesse essa chance de trabalhar em alguma escola aí mexendo 
com esse tipo de coisa, eu até gostaria. Porque eu gosto de mexer com livro, essas 
coisas. (Davi, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Finalizando as discussões do capítulo, abordaremos agora o desejo dos 

adolescentes de ter ou não participado mais na escola. De frente ao nosso questionamento 

acerca de se gostariam de ter participado mais, apenas Kátia e Michelle responderam 

afirmativamente. Porém, Michelle alega-nos que não tinha muita coisa na Escola para 

participar. A adolescente ressalta que a escola deve se esforçar para ter sempre projetos, 

como demonstramos abaixo: 

Pesq: E você gostaria de ter participado mais? 

Michelle: Gostaria, mas... acontece que não tinha muita coisa lá... pra participar. 
Acho que escola sempre deve ter muito projeto entre alunos. Entendeu? É legal 
esses projetos que fazia lá [voluntariado], nem sei se tem mais. Não tem mais não, 
porque eu não... senão eu participava. 

(Michelle, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Nesta perspectiva, os projetos realizados pela escola atuam como uma forma de 

promover a integração entre alunos de diferentes turmas e este parece ser um ponto muito 

valorizado pela adolescente, que relata conhecer muita gente na escola e ser muito 

comunicativa. Já Kátia, apesar de relatar que, se pudesse voltar, ela não teria participado do 



148 

 

mesmo jeito, afirma-nos que gostaria muito de ter participado do colegiado e do grêmio, se 

houvesse um na escola. Trazemos abaixo um trecho de sua entrevista em que a 

adolescente aborda esse assunto: 

Pesq: Aham. E... pensando no ano passado, N/É?... na sua experiência de aluna, 
você gostaria de participar mais da escola? Na escola? 

Kátia: Por exemplo, se fosse pra voltar, eu não participaria do mesmo jeito. Porque 
eu acho que aí... porque eu acho... lá na Escola não tem muito jeito não. Eu ia 
passar raiva. Porque... ah, não tem tolerância não. Mas... eu gostaria de... de... eu 
gosto de participar. De estar participando das coisas. Igual agora na faculdade eu 
vou tentar saber de tudo o que eu puder, tal. Estar organizando. Estar à frente de 
saber, sabe. Por exemplo, agora se lá tiver, tipo assim, outros, outro clima. 
Entendeu? Aí eu gostaria de participar do colegiado, de grêmio se tivesse. Aí eu 
gostaria sim. 

(Kátia, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Kátia condiciona a sua participação na escola à forma como as coisas eram 

organizadas na instituição. Ela apresenta muitas queixas (na entrevista e nos encontros 

grupais) com relação à supervisão escolar e ao modo como ela tratava os alunos; segundo 

a estudante, com muita ignorância, o que parece ser um forte motivo para que ela não 

quisesse se envolver muito nos projetos desenvolvidos pela Escola. Entretanto, a 

entrevistada afirma gostar muito de participar e revela o seu desejo de ter participado do 

colegiado e do grêmio estudantil, se tivesse na escola. Cabe ressaltar que a questão do 

tempo também era algo que, não poucas vezes, era um impeditivo para a estudante que, 

como já mencionado, tinha seu tempo livre tomado por outras atividades incompatíveis com 

a participação na escola.  

Os demais adolescentes entrevistados – Davi, Diego, Túlio e Patrícia – 

afirmaram que não gostariam de ter participado mais, cada um alegando motivos diferentes. 

Dos três, apenas Túlio relatou que não gostaria porque tudo o que tinha para participar ele 

havia participado. O adolescente se refere a si como uma pessoa muito participativa, como 

já demonstrado anteriormente nesse tópico. Já Diego e Patrícia apresentam motivos 

semelhantes, ambos parecem não gostar muito de participar. Vejamos o que os 

adolescentes nos responderam diante de nosso questionamento acerca de seu desejo de 

ter ou não participado mais na escola:  

Pesq: Você acha que deveria participar mais? 

Patrícia: Ah, eu acho... Eu... igual eu te falei, não vejo muita diferença não, por 
causa que eu não gosto também. Então pra mim tanto faz. Eu... eu nem acho que é 
tão necessário assim. 

Pesq: Por que que você acha isso, assim, que não era tão necessário? 

Patrícia: Ah, eu acho que é meio pelo lado pessoal. Eu não ligo muito pra essas 
coisas. Eu não... ah, eu fui na escola belezinha, encontrei os meus amigos lá, a 
gente conversa, assiste aula, faz prova e está bom demais! 

(Patrícia, 18 anos, EI, 3º “Verde”) 

Patrícia parece satisfeita com um modo de participação que se refere a apenas 

assistir as aulas e participar das mesmas quando acha que está sendo preciso. Segundo 
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nos relata, em entrevista, a adolescente só participava das aulas quando estava apertada, 

precisando de nota: “aí era aquela semana que eu não faltava, que eu fazia tudo. [...] 

perguntava as coisas. Aí... passava, era a mesma coisa. Dormia na aula...” (Patrícia, 18 

anos, EI, 3º “Verde”). Além do mais, a adolescente parece não acreditar muito na força de 

expressão do aluno na escola. Segundo ainda nos relata em entrevista, o aluno pode 

colaborar na escola apenas em coisas mínimas como falar e reclamar de alguma coisa, por 

exemplo, algum defeito no bebedouro ou no banheiro, pois “pra reclamar de professor 

mesmo não tem aquela... não. Não adianta. [...] Não sei, porque... escola pública tem isso, 

os professores é que mandam e acabou”, relata-nos Patrícia ao ser questionada sobre como 

o aluno pode colaborar na escola. Contudo, como já discutido anteriormente neste trabalho, 

Patrícia não é a única que faz queixas quanto ao poder de expressão do aluno na escola.  

Por sua vez, quando questionado se gostaria de ter participado mais, Diego nos 

relata que 

Diego: Ah não [risos]. 

Pesq: Não? 

Diego: Sei lá! Ah, pra mim está bom do jeito que foi. Assim, eu até prestava atenção, 
mas... sei lá, acho que foi bem. 

Pesq: Aham. 

Diego: Assim, fui bem não, N/É?..., fui na média. Deu pra passar. [risos] 

(Diego, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

A dimensão da participação à qual o adolescente parece atribuir mais valor é a 

participação em sala de aula. Embora ele não fosse de participar muito nas aulas, ficava 

mais quieto em sua carteira, por vezes prestando atenção e fazendo o que era solicitado 

pelo professor, por vezes passando o tempo desenhando ou fazendo atividades de outras 

matérias. Apesar de mencionar que o aluno pode participar na escola tanto na sala de aula 

quanto nos projetos desenvolvidos pela escola, quando questionado se ele achava que o 

aluno (um aluno genérico, não necessariamente ele) deveria participar mais na escola, ele 

tende a valorizar a questão do conteúdo:  

Pesq: Aham. E o que você acha, assim, você acha que o aluno deveria participar 
mais? 

Diego: Ah tem. Tem sempre que estar participando, porque... [telefone celular dele 
toca] é... como é que é? 

Pesq: Se você acha que o aluno deveria participar mais da escola. 

Diego: Ah tem. Dependendo assim, de... qual for a participação. Se for coisa da 
matéria assim, tal, igual feira de ciências, essas coisas, vai estar aprendendo, tudo, 
N/É?..., mas quando é curso essas coisas assim fora do conteúdo da escola aí sei 
lá. Pra mim não tem muita importância não. É mais importante quando é coisa da 
escola mesmo, envolvendo a matéria, coisa... 

(Diego, 18 anos, EI, 3º “Laranja”) 

Diego valoriza a participação do aluno desde que relacionada a coisas da 

matéria ensinada em sala, pois assim se estará tendo a oportunidade de estar aprendendo 
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mais. Acreditamos que este seu posicionamento possa ser devido a sua valorização da 

escola enquanto propulsora de um futuro profissional melhor: “se não tiver estudo, não tiver 

nada, não cresce na vida”, relata-nos Diego quando lhe é solicitado que faça as últimas 

considerações no encerramento da entrevista. Apesar de não gostar de estudar, de se 

dedicar ao estudo além dos momentos em que freqüenta a escola, o adolescente atribui 

muito valor à escola e aos benefícios que ela pode trazer para sua vida futura.  

Diante de todos os relatos trazidos e discussões realizadas, podemos dizer que 

o elemento que se sobressai quanto à definição de participação, por parte dos adolescentes, 

é participação em sala de aula, ou seja, a sua dimensão pedagógico-didática. Contudo, 

incorreríamos em erro se afirmássemos que os alunos não vislumbram outras formas de 

participação. Destarte, além das atividades de participação oportunizadas a eles pela escola 

(colegiado e projetos), os alunos mencionam a participação no conselho de classe e por 

meio da prestação de serviços a escola (organização da biblioteca, por exemplo), além de 

outros pontos discutidos no decorrer do capítulo: projetos culturais na escola, grêmio 

estudantil e poder dar sugestões ao professor de como “melhorar a aula”, entre outras 

coisas.  

Entretanto, mesmo vislumbrando outras formas de participação na escola, além 

daquelas oportunizadas por ela, podemos perceber que não são todos que a desejam, pois, 

como mencionado em outro ponto neste capítulo, a participação, embora atrativa aos olhos 

de alguns, envolve a aquisição de novas responsabilidades, para as quais os adolescentes 

podem não se sentir preparados, ou mesmo não quererem assumir tal compromisso, devido 

a características pessoais como timidez, ou a fatores concretos como trabalho, outros 

compromissos, lugar de moradia, dentre outros, que impossibilitam a frequência à escola em 

horário extraclasse.  

Contudo, quanto àqueles que querem uma participação mais efetiva na escola e 

relatam não participar porque a instituição oferece poucas opções de atividades nas quais 

eles poderiam se engajar, reconhecemos que alguns esforços têm sido empreendidos 

visando atender aos anseios de exercício de autonomia por parte dos jovens na escola. 

Remetendo-nos à escola em que se deu esta pesquisa, pudemos perceber a existência da 

“Copa Recreio”, o Cursinho Pré-vestibular (Aprofundamento de Estudos), o Jornal da 

Escola, ações voluntárias e demais atividades contidas no PEAS, além das atividades 

formais de participação (líder de turma e colegiado escolar). Porém, o que se observa, é o 

precário engajamento dos jovens em tais atividades desenvolvidas pela escola. Uma 

hipótese que colocamos refere-se ao fato de que, talvez, o formato relacional dado a essas 

novas atividades de participação juvenil ainda seja muito "professoral", de modo que as 

atividades acabem por se assemelhar, em grande medida, com as tarefas escolares de sala 

de aula. 
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Além do mais, como nos foi possível perceber, há grande queixa dos alunos 

quanto a suas reais possibilidades de expressão no interior da escola, que segundo nos 

relatam, são muito poucas ou quase nulas. Acreditamos que caso lhes fosse dada a 

oportunidade de sugerir e/ou de construir, conjuntamente com a direção e professores, um 

corpo de atividades a ser desenvolvido na escola, talvez o engajamento discente no mesmo 

fosse mais “satisfatório”. A aplicação dos questionários e a realização das entrevistas nos 

apontam alguns caminhos nessa direção como já discutido. Entretanto, o que tem sido 

denunciado pelos jovens é “um tipo de relação humana e pedagógica baseada no 

desrespeito e no desprezo dos sujeitos da educação” (DAYRELL et al, 2010, p. 249). Uma 

relação em que, com frequência, os alunos não são chamados a tomar parte no processo 

decisório da escola. E, com isso, são tolhidos no que toca ao exercício de seu direito de 

participação, bem como no exercício de sua autonomia, tão afirmada e nem sempre 

confirmada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A finalização desta dissertação deixa um grande saldo positivo, ao possibilitar-

nos um aprendizado e amadurecimento significativos no que concerne ao fazer pesquisa. 

Sendo assim, entendemos o processo de pesquisa como um momento propulsionador de 

aprendizagens e transformações. Nossa experiência na pesquisa de campo, por vezes 

desafiadora, exigiu-nos, em algumas ocasiões a predisposição ao diálogo, não só com a 

Escola (supervisão, direção e professores), como com os adolescentes que compuseram 

nosso universo de sujeitos. Embora isso, a princípio, possa ter-nos causado alguns mal-

estares, é fato a ser destacado que dificuldades são sempre parte do processo, o qual se 

deu por avanços e retrocessos, erros e acertos. Sendo assim, em um processo de pesquisa, 

o pesquisador não é só aquele que observa e pergunta, mas é também alguém que está em 

processo de aprendizagem, de transformações. E, assim, também se ressignifica no campo, 

uma vez que a interação com seu objeto de estudo – seja por meio da revisão de literatura 

ou pela pesquisa de campo –, lhe apresenta a oportunidade de refletir, aprender e 

ressignificar-se no processo de pesquisa. 

Além do mais, esta dissertação nos permitiu uma maior inserção nas discussões 

presentes no campo da educação, o que de toda forma é muito válido, ainda mais quando 

viemos de outra área de formação – psicologia. Destacamos, ainda, o acúmulo e aquisição 

de conhecimentos acerca dos temas que subjazem à participação do aluno, mostrando-nos 

o “outro lado da moeda” e, assim, fazendo com que “caíssem por terra” algumas 

concepções ingênuas acerca do tema. Acreditávamos que a participação era em si 

transformadora, porém, chegando à conclusão desta dissertação, pudemos perceber o quão 

contraditório é o processo de participação instaurado nas escolas: a gestão democrática não 

traz, necessariamente, garantias de uma participação efetiva dos mais diversos segmentos 

da comunidade escolar em contexto escolar nem mesmo elimina os conflitos existentes 

entre os atores sociais presentes na situação. Sendo assim, cientes de que não foi fácil 

chegar ao fim desta investigação, esperamos, agora em sua finalização, colher os frutos de 

tão árduo e gratificante trabalho. 

Quando refletimos acerca de que mudanças esta pesquisa trouxe para os 

adolescentes participantes relembramos o relato de Túlio (18 anos, 3º “Laranja”). Ao finalizar 

sua entrevista o adolescente ressalta a importância de trabalhos como este por nós 

realizado, incentivando a continuidade do mesmo, pois, segundo ele “o projeto ajudou muita 

gente lá. Muita gente! Abriu a cabeça delas pra outras coisas, pra outros lados. [...] Então 

isso ajudou demais os alunos [...]” (EI). Túlio se referia às oficinas; ao suscitar discussões 

acerca da participação do aluno na escola e suas possibilidades de opinar naquilo que los 
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afeta em contexto escolar, os Encontros Grupais de Oficinas possibilitaram aos 

adolescentes refletir mais a fundo sobre sua parcela de “contribuição” no mencionado 

contexto. 

Ao nos propormos a realização desta pesquisa, tínhamos em mente algumas 

perguntas a serem respondidas, quais sejam: a) Como se dá a participação dos 

adolescentes nos processos desencadeados em contexto escolar? b) Os adolescentes 

mostram alternativas às formas de participação existentes? Ao final deste processo de 

pesquisa e mediante os dados coletados, podemos afirmar que, apesar da Escola oferecer 

uma gama de atividades de participação aos alunos, que vão desde os espaços formais de 

participação (colegiados escolares e líder de turma) às atividades extraclasse (jornal, ações 

voluntárias em outros contextos fora da escola, excursões, entre outras), tais atividades não 

têm atingido a totalidade dos alunos em seus interesses mais específicos. Cabe ressaltar, 

ainda, que o líder de turma carrega uma ambiguidade no que se refere às suas funções no 

interior da escola: servindo ora aos interesses dos alunos, ora aos interesses da direção. 

Entretanto, a dimensão que se tem sobressaído em sua ação dentro da escola é aquela 

voltada à transmissão de recados da direção aos alunos (marcação de provas bimestrais, 

divulgação de alguma promoção de agentes externos à escola aos alunos, entre outras 

coisas), não necessariamente tomando parte no processo decisório da escola.  

Apesar de apresentarem uma visão crítica acerca dos processos deflagrados em 

contexto escolar e sobre as reais possibilidades de expressão do aluno no mencionado 

contexto, os adolescentes entrevistados sugerem outras formas de participação do aluno na 

escola, bem como outras atividades de participação do estudante na instituição escolar. Tal 

fato nos permite afirmar que os adolescentes vislumbram outras formas de participar na 

escola, não restrita àquela já disponibilizada a eles. Desta forma, embora eles não 

apresentem um consenso neste quesito, figuram entre as atividades propostas pelos alunos: 

a participação discente no conselho de classe, a prestação de serviços à escola 

(organização da biblioteca, por exemplo), projetos culturais (música, dança e teatro), grêmio 

estudantil, sugestão ao professor de alternativas para “melhorar a aula”, tardes e/ou torneios 

esportivos, debates, palestras, entre outras.  

Como podemos ver, os adolescentes nos deixam um grande espectro de 

atividades a serem contempladas, as quais seriam mais de seu contento. Diante disso, 

ratificamos que para que a participação se configure em um direito a ser garantido às jovens 

gerações, é necessário que se atendam aos fatores de heterogeneidade desses sujeitos, 

com todos os desafios que isso possa apresentar. Isso implica a consideração dos jovens 

para além de sua condição de alunos, ou seja, construir para com eles uma ação pautada 

no respeito pelas diferenças, o que apresenta muitos desafios à prática educativa, pela 

inovação da experiência. 
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Entretanto, mesmo vislumbrando outras formas de participação na escola, além 

daquelas oportunizadas, não são todos que a desejam. Este dado nos suscita a refletir a 

respeito da função e finalidade da escola nos tempos atuais. Embora na literatura 

especializada haja grande discussão acerca do papel primordial da escola na 

experimentação da participação, o que a pesquisa nos mostra é que ainda há um longo 

caminho pela frente. A escola não é vista pelos alunos como lugar de expressão, como um 

lugar em que eles possam se manifestar enquanto sujeitos. No entanto, não sejamos tão 

pessimistas: se lançarmos um olhar sobre a história da escolarização, perceberemos que 

muito já se caminhou no sentido de garantir maior espaço ao aluno na escola. A confecção 

do Jornal da Escola – tomando-se como exemplo a escola pesquisada – e a participação do 

aluno nos órgãos colegiados já representam um grande avanço nesse sentido. 

Por outro lado, a participação, embora atrativa aos olhos de alguns, envolve a 

aquisição de novas responsabilidades, para as quais os adolescentes podem não se sentir 

preparados, ou mesmo não quererem assumir tal compromisso, devido a características 

pessoais como timidez, ou a fatores concretos como trabalho, outros compromissos, lugar 

de moradia, dentre outros, que impossibilitam a frequência à escola em horário extraclasse. 

Contudo, também não sejamos ingênuos: pois assim como nos alertam Sposito et al (2009), 

a simples existência de práticas inovadoras na escola no sentido de proporcionar aos 

membros da comunidade escolar – entre eles os alunos – maior participação, não garante, 

necessariamente, a instauração de um processo de gestão estritamente democrático. Como 

se demonstrou neste trabalho, a instauração de tal modelo de gestão está repleta de 

contradições e ambiguidades. 

Assim, no que toca às possibilidades de participação do aluno na escola, estas 

são apontadas, notadamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na medida 

em que este documento traz à tona uma nova concepção de criança e adolescente como 

sujeitos ativos, competentes e, sobretudo, como sujeitos de direitos. Contudo, atribuir 

direitos a esses sujeitos e implementar ações no sentido de garanti-los, não tem sido uma 

simples tarefa, quer devido à lenta conscientização da sociedade, quer devido às 

dificuldades que se colocam à interpretação e aplicação de direitos para as crianças e 

adolescentes em contextos culturais e históricos distintos.  

O trabalho de campo realizado nesta pesquisa nos aponta a pouca participação 

dos alunos na escola, o que pode ser verificado pela análise dos dados dos questionários e 

também pelo relato dos adolescentes em momento de entrevista. Em contrapartida, há 

maior participação dos alunos em grupos culturais diversos, o que converge com as 

discussões da literatura especializada, que têm apontado para a construção de um novo 

modelo de participação pelas jovens gerações, que traz desafios às formas e canais 

tradicionais de mobilização juvenil. Embora empreendam uma forma de agir no mundo não 
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tão condizente com os ideais revolucionários de transformação da ordem vigente, antes de 

afirmamos a juventude e a adolescência atuais como alienadas e desinteressadas pelas 

questões de seu tempo, devemos nos atentar para as outras formas pelas quais os jovens 

marcam presença em nossa sociedade. 

Refletimos aqui a participação do adolescente na escola, pensada como a 

apropriação, pelos alunos, dos meios de reflexão que lhes possibilitam a elaboração de uma 

consciência crítica de seus respectivos mundos de vida. Tendo por base esta definição e 

pautando-nos nos relatos dos adolescentes a respeito de sua experiência como alunos no 

que concerne, nomeadamente, à sua participação na escola, acreditamos que os mesmos 

apresentam um posicionamento crítico acerca de sua realidade na escola, apontando os 

pontos críticos e conseguindo propor alternativas para os problemas encontrados, embora 

não acreditem muito nas possibilidades de expressão do aluno na escola: “a gente não tem 

peso na palavra”. Sendo assim, os estudantes denunciam uma relação pedagógica ainda 

pautada na supremacia do adulto sobre o adolescente, em que os alunos não têm “força de 

argumentação” para propor mudanças significativas na escola. 

Vista sob a perspectiva dos adolescentes, a participação, segundo nós a 

concebemos neste trabalho, ainda nos parece algo a ser conquistado na escola. Apesar de 

não apresentarem um discurso homogêneo acerca da definição de participação, os 

entrevistados a concebem enquanto poder de expressão, informação, colaboração, 

perguntar e tirar dúvidas (participação em sala de aula), e a participação nos projetos 

desenvolvidos pela escola. Contudo, pesa o fato de que muitos alunos ainda remetem a 

participação na escola à participação em sala de aula, durante as aulas: perguntar, tirar 

dúvidas, fazer comentários entre outras coisas, o que lhe permite aprender mais e ter 

argumentação para conversar. Esta é a dimensão mais valorizada pelos entrevistados no 

que concerne à participação discente na escola. Mesmo vislumbrando outras formas de 

participar no mencionado contexto e reconhecendo a importância das demais formas de 

participação, esta é a que lhes parece mais legítima. 

Desta forma, nota-se que os alunos situam-se na intersecção entre dois 

posicionamentos acerca da participação na escola: um que pressupõe uma ação mais 

restrita dos alunos ao espaço da sala de aula e outro que elege outros espaços da escola 

como espaços de participação do aluno. Entretanto, o ato de participação não se dá 

facilmente, ele exige tanto por parte da equipe gestora, quanto por parte dos demais 

segmentos da comunidade escolar, um movimento de adaptação à nova situação. Contudo, 

enquanto a escola continuar a se organizar em torno da sala de aula, privilegiando os 

tempos rígidos e uma atuação burocrática, a participação efetiva do aluno em tal contexto 

permanecerá apenas como algo a ser alcançado. Assim, como fica perceptível, a 

participação ainda não é tida como parte inerente ao processo formativo educacional. 
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Sendo assim, chegando ao fim desta dissertação, acreditamos ter conseguido 

responder às questões propostas, bem como alcançar os objetivos formulados quando nos 

propusemos iniciar tal empreendimento. Durante todo esse processo cheio de avanços e 

retrocessos muito aprendi e não posso deixar de agradecer à professora Ruth e a todos os 

integrantes de seu grupo de pesquisa: suas sugestões foram muito valiosas na elaboração 

do questionário e na construção dos procedimentos de coleta de dados, além das frutíferas 

discussões teóricas e metodológicas. E, chegando ao fim desse processo, não posso deixar 

de dizer que valeu a pena! Todos os que já o vivenciaram sabem quão trabalhoso e 

gratificante ele é. Àqueles que o vivenciam no momento, só posso dizer que, por mais que 

em alguns momentos pareça que não vai dar certo, por mais que nos questionemos 

algumas vezes sobre os rumos tomados, por mais que diante das dificuldades encontradas 

muitas vezes nos passe pela cabeça aquela vontade de “jogar tudo para o alto”, quando 

enfim conseguimos pôr um ponto final – ou um ponto e vírgula (muitos trabalhos dão origem 

a estudos futuros) – é muito agradável a sensação de dever cumprido! 

Assim, antes de colocarmos um ponto e vírgula neste trabalho, gostaríamos de 

ressaltar as contribuições do mesmo para as discussões no campo acadêmico, bem como 

pontuar os trabalhos futuros.  

Acreditamos que este trabalho apresenta contribuições ao campo ao recuperar 

as discussões teóricas sobre o tema da participação discente na escola, constituindo em 

alguns avanços, ao trazer a perspectiva dos alunos diante da mesma, no que concerne ao 

seu posicionamento diante desta. Recupera, assim, as discussões realizadas por Sarmento 

e cols (2007), quando os autores nos ressaltam que sempre que incitadas a participar, as 

crianças [e adolescentes] revelam competências políticas. Ainda, dialoga com os trabalhos 

realizados sob o enfoque da Sociologia da Juventude, ao tentar dar ênfase à dimensão de 

sujeitos presente nos adolescentes, atentando-nos para seus interesses, necessidades e 

reais demandas no interior da escola. Além do mais, estabelecemos, também, uma 

conversa com a literatura referente aos desdobramentos da nova regulação das políticas 

educacionais, concernentes ao campo da educação, iluminando algumas questões relativas 

aos meandros da gestão democrática do ensino, a qual, devido ao seu caráter processual, 

não ocorre da noite para o dia. 

A utilização de um referencial teórico pautado em Bordenave (1986) e Demo 

(1986), que em si trazem uma concepção de participação como eminentemente 

transformadora, embora pudesse trazer a este texto uma concepção idealizada da 

participação, teve esse caráter minimizado pelas contribuições trazidas, sobretudo, pelo 

contato com os trabalhos de Oliveira (2006; 2007) e Oliveira e Duarte (2005). Sendo assim, 

acreditamos que este trabalho dá densidade às discussões, ao colocar em diálogo as 
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concepções teóricas da Sociologia da Infância, Sociologia da Juventude e as advindas do 

campo da Educação.  

Quanto aos desdobramentos para trabalhos futuros, primeiramente ressaltamos 

nosso interesse no estudo da participação em contextos educacionais participacionistas, ou 

seja, com práticas voltadas mais estritamente para o favorecimento e estímulo à 

participação discente na instituição escolar, bem como na publicação de artigos que versem 

sobre a temática aqui discutida, no intuito de aprofundar alguns apontamentos surgidos da 

realização desta pesquisa. Fica-nos a pergunta: qual será o posicionamento dos alunos em 

relação à participação discente em um ambiente organizado em torno da participação 

discente, como, por exemplo, aquele abordado por Sarmento et al (2005; 2007)? Em suma, 

perguntamo-nos ao fim desta dissertação: como os alunos se manifestam em outros 

contextos escolares, como os “pró-participação”?. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o que faz, o que pensa e como 
vive o adolescente de escolas públicas de São João del Rei. Todos os dados serão 
utilizados de forma estritamente confidencial. Portanto, não é preciso assinar, nem se 
identificar de maneira nenhuma. Peço apenas que você me diga de que turma você é (3ºA, 
3ºB ou 3º C). O resultado será mais ou menos VERDADEIRO de acordo com o grau de 
sinceridade que cada um utilizar ao respondê-lo. Por isso, não deixe nenhuma questão sem 
resposta e reflita bem antes de responder. FAÇA UMA REVISÃO AO TERMINAR. AO 
FINAL, CHAME O APLICADOR, O QUAL LHE ENTREGARÁ UM ENVELOPE AONDE 
VOCÊ DEVERÁ COLOCAR O SEU QUESTIONÁRIO RESPONDIDO, GARANTINDO, 
ASSIM, SEU ANONIMATO. Desde já agradeço sua valiosa colaboração. 

 
Adriana Moreira dos Santos Ferreira 

Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei.  
 
Faça um “X” no parêntese correspondente à sua resposta em cada item. Leia 

atentamente o que pede cada item, pois nem todos devem ser respondidos marcando-
se um “X” no parêntese correspondente à resposta. Não há resposta certa ou errada, 
mas pedimos que você seja o mais sincero possível ao responder aos itens. 

Escolha sempre apenas UM ITEM, aquele que mais se aproxime do seu modo 
de pensar e sentir, a não ser que a questão permita expressamente a escolha de mais 
de uma opção.  
 
TURMA: ______ 
 
I. PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
1. Sexo 
(   ) Masculino (   ) Feminino 
 
2. Idade 
 
(   ) 16 
(   ) 17 

(   ) 18  
(   ) mais de 18 

 
3. Raça/Cor  
 
(   ) Preto 
(   ) Branco 
(   ) Pardo  

(   ) Amarelo 
(   ) Indígena 
 

 
4. Vive com: 
 
(   ) seus pais 
(   ) a mãe 

(   ) o pai 
(   ) outra pessoa. Quem? ___________ 

 
5. Relacionamento afetivo 
 
(   ) Está ficando (   ) Está namorando  (   ) Solteiro(a) 
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(   ) Casado(a)/Vive junto (   ) Outra situação? 
Qual? ___________ 

6. Religião  
 
(   ) Afro-brasileira (umbanda, candomblé, 
outras) 
(   ) Católica 
(   ) Espírita Cardecista 
(   ) Evangélico Pentecostal. Qual? 
________________ 
(   ) Orientais (budista, seicho-no-iê, 
outras) 

(   ) Judaica  
(   ) Acredita em Deus, mas não tem 
religião  
(   ) Não acredita em Deus (Ateu) 
(   ) Agnóstico (Não é possível conhecer a 
verdade) 
(   ) Outra religião. Qual? ___________  

 
 
II. SITUAÇÃO FAMILIAR 

 
 
7. Mora em casa própria? 
 
(   ) sim (   ) não  
 
 
Sua família possui outro(s) imóvel(eis)? (Sim ou não) _______ 
 
 
8. Destes itens, qual a quantidade de cada um em sua casa? (Escreva na frente de cada 
item a quantidade correspondente do mesmo em sua casa). 
 
Televisão de plasma. Quantas? _______ 
Computador. Quantos? ________ 
Acesso à internet em casa. (sim ou não)? 
________ 
Empregada mensalista? ________ 

Máquina de lavar. Quantas? _________ 
Tanquinho. Quantos? __________ 
Carro/Moto. Qual (Marca e ano)? 
________________________________

 
 
9. Qual a escolaridade do seu pai ou responsável: __________ 
 
(   ) Ensino fundamental. Até _______ 
série  
(   ) Ensino médio. Até _____ série 

(   ) Superior completo. 
(   ) Superior incompleto 
(   ) Outro

 

 
10. Qual a escolaridade da sua mãe ou responsável: __________ 
 
( ) Ensino fundamental. Até _______ série  
(   ) Ensino médio. Até _____ série 
(   ) Superior completo. 

(   ) Superior incompleto 
(   ) Outro

 
 
11. A renda mensal da família é de aproximadamente (incluindo a renda de todos os que 
trabalham):  
 
(  ) até 3 salários mínimos ( ) entre 3 e 6 salários 

mínimos  
(   ) acima de 6
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III. LAZER 
 

12. Na maior parte das vezes, como você passa seu tempo livre (pode marcar mais de 
uma)? 
 
(   ) praticando esportes 
(   ) lendo 
(   ) vendo TV 
(   ) ouvindo música 
(   ) freqüentando cinema e/ou teatro 
(   ) indo a barzinhos e/ou restaurantes 
(  ) “batendo papo” com amigos na sua 
casa ou na deles 

(   ) “batendo papo” com amigos em 
espaços públicos (shopping, praça, rua, 
etc). Onde? _____________________ 
(   ) visitando familiares 
(   ) conversando com seus pais e irmãos 
(  ) no computador, em casa ou lan house 
(   ) na Igreja 
(   ) outra opção. Qual? _____________ 

 
13. O que você lê mais? 
 
(   ) revistas (Veja, Isto é, Capricho etc) 
Qual? _________________ 
(   ) jornal. Qual? ______________ 
(   ) livros 

(   ) quadrinhos 
(   ) sites na internet 
(   ) não lê 

 

14. Em geral você faz programas com sua família? 
 
(   ) nunca, não gosta (   ) só em ocasiões como 

casamentos, batizados, 
etc 

(   ) frequentemente saem 
juntos e você acha bom 

 
15. Entre amigos, o assunto mais comum é: 
 
(   ) garotos, garotas 
(sexo, namoro) 
(   ) política em geral 
(   ) situação do Brasil 
(   ) problemas com a 
família 

(   ) lazer (futebol, dança) 
(   ) estética (moda, 
dietas, aparência física)  
(   ) música 
(   ) festas 

(   ) amenidades 
(“fofocas”, “besteirol”, TV, 
cinema) 
(   ) escola 
(   ) outro. 
Qual?______________ 

 
 
IV. SEXUALIDADE 
 

 
16. Sua primeira experiência sexual ocorreu com:  
 
(   ) 14 anos 
(   ) 15 anos 

(   ) 16 anos 
(   ) 17 anos 

(   ) 18 anos 
(   ) ainda não ocorreu 

 
 
17. Sua primeira experiência sexual ocorreu devido a (Pode marcar mais de uma opção): 
 
(   ) amor 
(   ) curiosidade 
(   ) pressão dos amigos 

(   ) pressão do(a) parceiro(a) 
(   ) desejo sexual  

 

18. O que você acha de “ficar com”: 
 
(   ) válido sempre 
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(   ) válido quando não se está namorando (   ) não concorda 
 
19. Você inclui o casamento em seus planos de vida? 
 
(   ) sim                                                                    (   ) não está nos meus planos                                                      
(   ) sim, mas só se surgir um grande amor            (   ) pode haver casamento ou morar junto, 

tanto faz 
 
 
V. MÍDIA E ACESSO À CULTURA 
 
 
20. Você procura saber as coisas que estão acontecendo no mundo? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
 
Comente.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Caso você tenha escolhido a alternativa NÃO à questão 20, passe à questão 22. 

 
 
21. Como? (pode marcar mais de uma resposta) 
 
(   ) Amigos(as)/turma 
(   ) Colegas de trabalho 
(   ) Colegas de escola 
(   ) Familiares 

(   ) Internet 
(   ) Jornais/revistas 
escritos 
(   ) Professores 

(   ) Rádio 
(   ) Televisão 
(   ) Outras formas. 
Quais? _____________ 

 
 
22. Você tem acesso a computador? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Onde você acessa o computador na maioria das vezes? (resposta única) 
_______________________ 
 
Você acessa a internet com que freqüência (sempre, de vez em quando, raramente ou 
nunca)? ____________________
 
De que local você acessa a internet mais vezes? (resposta única) 
___________________________ 

 
 
23. Com que atividade você gasta mais tempo na internet? (Responda esta questão apenas 
se NÃO tiver respondido que NUNCA acessa a internet) 
 
(   ) Bate-papo 
(   ) Compras 
(   ) Jogos 
(   ) Mandar ou receber e-mail 

(   ) Nenhuma. Não acesso a internet 
(   ) Orkut/MSN/Facebook/ Twiter 
Qual(is)?_________________________ 
________________________________ 
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(   ) Blog. Que tipo? 
___________________ 
(   ) Pesquisas para escola 
(   ) Pesquisas para trabalho 
(   ) Pesquisas pessoais  

(   ) Youtube 
(   ) Downloads (música, filme) 
(   ) Sites com conteúdo sexual 
(   ) Outra atividade. 
Qual?________________ 

 
24. Você colabora ou colaborou com algum desses meios de comunicação? (Pode marcar 
mais de uma resposta).  
 
(   ) Jornal comunitário 
(   ) Jornal da escola 
(   ) Jornal de grupos (fanzines) 
(   ) Produção de vídeos 

(   ) Rádio comunitária 
(   ) Televisão comunitária 
(   ) Nunca colaborou 
(   ) Outro meio. Qual? _____________ 

 
Em que situação? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Nunca colaborou? Qual o motivo? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
25. Aproximadamente quantos livros completos você leu este ano? 
 
(   ) 1  
(   ) 2  
(   ) 3 a 5  

(   ) 6 ou +  
(   ) Nenhum 

 

Que tipo de livro você costuma ler? _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Qual você gostou mais? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Nenhum. Fiz por obrigação.___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
V. TRABALHO 
 
 
26. Em relação ao trabalho, qual a sua situação? (pode marcar mais de uma) 
 
(   ) Está trabalhando (qualquer trabalho 
remunerado, inclusive “bico”)?  

(   ) Não está trabalhando  
 

(   ) Está procurando trabalho (   ) Não está procurando trabalho

 
 
 
Caso você tenha respondido que ESTÁ TRABALHANDO na questão 26, passe à 
próxima questão, caso contrário, passe à questão 28.  
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27. Qual é a sua situação no seu trabalho atual? 
 
(   ) Aprendiz 
(   ) Bolsista de projetos 
sociais 
(   ) Conta própria 
(autônomo com INSS) 

(   ) Conta própria 
(autônomo sem INSS) 
(   ) Empregado(a) com 
carteira assinada 

(   ) Empregado(a) sem 
carteira assinada 
(   ) Estagiário(a) 
(   ) Outras situações 
______________ 

 
 

28. Se você pudesse escolher: 
 
(   ) gostaria de largar o trabalho para cursar a universidade 
(   ) gostaria de conciliar a universidade e o trabalho 
(   ) gostaria apenas de trabalhar 
(   ) gostaria de apenas estudar 
 
Comente:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
VII. EDUCAÇÃO 

 
 
29. Você vem à escola porque (pode marcar mais de uma): 
 
(   ) acha importante para seu futuro 
profissional 
(   ) seus pais obrigam 

(   ) é o lugar de encontro dos amigos  
(   ) nunca pensou nesse assunto 

 
30. Em geral, você considera que o que aprende na escola:  
 
(   ) é completamente desnecessário e 
sem utilidade pra sua vida profissional 
(   ) em sua maioria é pouco importante 

(   ) tem coisas úteis e inúteis em número 
equilibrado 
(   ) tem tudo a ver com o que você 
necessita para a sua vida profissional 

 
 
Comente: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
31. Neste ano, sua escola realizou atividades de (Pode marcar mais de uma opção)  
 
(   ) Ação comunitária/trabalho social 
(   ) Apresentação de 
teatro/dança/música/festivais culturais 
(   ) Debates 
(   ) Excursão 
(   ) Exibição de filme 

 
(   ) Festas 
(   )Seminários/concursos de redação/feira 
de ciências 
(   ) Visita a museus/exposições 
(   ) Outras. Quais? ________________ 
 

Você participou de alguma delas? Quais?________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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De qual você mais gostou? Comente. ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Não participou? Comente. ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
32. Neste ano, sua escola realizou debates sobre:  
 
 
(   ) Aids/sexualidade/drogas/violência                           (   ) Direitos humanos 
(   ) Política/eleições                                                        (   ) Problemas do bairro/cidade 
(   ) Projeto político-pedagógico, regras 
 da escola, disciplina, formas de avaliação                               (   ) Bullying 
(   ) Não realizou                                                                (   ) Outros. 
Quais?______________

 
Você participou desse(s) debate(s)? ais?_________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Qual você gostou mais? Comente. ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Não participou? Qual o motivo? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
33. Se você fosse convidado a reformular o currículo e a forma de ensinar de sua escola, 
você: 
 
 
(   ) não teria nada a propor porque acha 
que está bem assim 
(   ) teria algumas propostas já prontas a 
apresentar 
(   ) teria muitas propostas já prontas a 
apresentar 

 
(   ) teria propostas a fazer, mas teria que 
defini-las antes 
(   ) acha que mudaria tudo, mas não sabe 
ainda o que faria 
(   ) apesar de ter propostas a apresentar, 
não gostaria de propô-las 

 
 
O que você teria a propor?_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Você não teria nada a propor? Comente. _________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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34. Das atividades relativas à sua escola citadas abaixo, qual(is) você já ouviu falar? 
(Marque com um “X” as opções que corresponderem àquelas que você conhece) 
 
 
(   ) Conselho de classe 
(   ) Colegiado escolar 

(   ) Grêmio estudantil 
(   ) Líder de turma

 
 
Qual(is) dessas atividades existe(m) em sua escola? Comente. ______________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você participa atualmente de alguma delas? Qual(is)? ____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você já participou de alguma delas? Qual(is)?_____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você nunca participou? Qual(is) o(s) motivo(s)?  _________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Que atividades de participação do aluno você gostaria de sugerir pra escola? ___________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
35. Você frequenta a escola nos finais de semana? 
(   ) Sim (   ) Não
 
 
Se você frequenta, que atividades você faz na escola nos finais de semana? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Se você não frequenta? Qual o motivo? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você gostaria de frequentar? Comente. __________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
36. Qual(is) o(s) curso(s) que você já fez ou está fazendo além das aulas regulares, dentro 
ou fora da escola? (resposta múltipla)  
 
(   ) Atividades culturais 
(música/teatro/artes 
plásticas/dança/outros) 

(   ) Cursos profissionalizantes 
(   ) Esportes 
(ginástica/futebol/capoeira/outros) 
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(   ) Informática 
(   ) Língua estrangeira 
(   ) Pré-vestibular (comunitário ou 
privado) 

(   ) Reforço escolar 
(   ) Religião 
(   ) Outros cursos _______________ 
(   ) Nenhum curso

 
 
VIII PARTICIPAÇÃO E CULTURA POLÍTICA 

 
37. Você faz parte de algum grupo? 
 
(   ) Sim   (   ) Não  
 
 
De que tipo (religioso, associação de bairro, político, conselhos etc)? _________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Que atividades vocês realizam? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
38. Você participa de algum grupo de discussão na internet? 
 
(   ) Sim  (   ) Não
  
Sobre que assunto? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Como você participa? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
39. Você já participou de algum movimento ou reunião para melhorar a vida do seu bairro ou 
da sua cidade? 
 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
 
Quais eram os objetivos desses movimentos ou reuniões?___________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você nunca participou? Qual o motivo?______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

Com este questionário quisemos conhecer um pouco mais de você. Agradecemos por 
você tê-lo respondido com sinceridade e atenção. Pois, por meio dele podemos 
compreender melhor o que pensa e sente o adolescente de escolas públicas de São João 
del Rei sobre a escola, a família, o trabalho, o lazer, a amizade, a sexualidade, entre outros. 
Por isso, é muito importante para nós saber como você avalia esse questionário. Você 
gostou? Não gostou? O que você achou das questões elaboradas? Você acrescentaria 
alguma? Você retiraria alguma? Portanto, pedimos que você nos ajude nos dizendo a sua 
opinião sobre o mesmo. 

Aqui também não há respostas certas ou erradas, mas pedimos que você seja sincero 
em suas respostas, pois são elas que nos ajudarão a compreender melhor se este 
questionário está adequado aos nossos objetivos. Desde já agradeço sua valiosa 
colaboração. 
  
Adriana Moreira dos Santos Ferreira. 
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei. 
 
 
 
1. Em sua opinião, como você classifica este questionário? 
 
(   ) regular  
(   ) bom 

(   ) razoavelmente bom 
(   ) ótimo 

 
Comente. _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Qual o grau de dificuldade deste questionário? 
 
(   ) muito fácil 
(   ) fácil 
(   ) médio 

(   ) difícil 
(   ) muito difícil  

 
 
3. Considerando a extensão do questionário, com relação ao tempo para fazê-lo, você 
considera que o questionário foi: 
 
(   ) muito longo 
(   ) longo 
(   ) adequado 

(   ) curto 
(   ) muito curto 

 
 
4. Os enunciados das questões estavam claros e objetivos?  
 
(   ) sim, todos. 
(   ) sim, a maioria 
(   ) apenas cerca da metade 

(   ) poucos 
(   ) não, nenhum 

 
5. As informações/instruções fornecidas em cada questão foram suficientes para respondê-
las? 
 
(   ) sim, até excessivas (   ) sim, em todas elas 
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(   ) sim, na maioria delas 
(   ) sim, somente em algumas 

(   ) não, em nenhuma. 

6. Quanto às questões: 
 
Você acrescentaria alguma questão? Qual(is)?____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você retiraria alguma questão? Qual (is)? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você não alteraria as questões do questionário? Comente. __________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7. Qual o tempo gasto por você para fazer a prova? _______________ 
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APÊNDICE B 

BLOCO TEMÁTICO DO QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO TEMÁTICO QUESTÃO OBJETIVO 

PERFIL DO 
ENTREVISTADO 

Sexo? Idade? Religião? 
Raça? Relacionamento 
Afetivo? Mora com quem? 
 

Caracterização dos sujeitos. 

SITUAÇÃO FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mora em casa própria? 
A família tem outros 
imóveis? 
Levantamento dos costumes 
(televisão, computador, 
internet, carro) e nível 
socioeconômico das 
famílias. 
Renda mensal da família. 

Levantamento do nível 
socioeconômico dos alunos 
 

Nível de escolaridade dos 
pais e/ou responsáveis  

Precisar em que medida o 
nível de escolaridade dos 
pais influencia na disposição 
à participação dos 
adolescentes. 
 

LAZER Como você passa seu tempo 
livre? 

Conhecer o que os alunos 
fazem quando não estão na 
escola. 

O que você lê mais? Conhecer que tipo de 
materiais “informativos” os 
alunos mais gostam de ler. 

Em geral você faz 
programas com sua família? 

Identificar se o adolescente 
tem hábito de fazer 
programas com sua família. 

Entre amigos, o assunto 
mais comum é? 

Conhecer quais temas 
fazem parte do universo de 
assuntos abordados entre 
amigos.  

SEXUALIDADE Com que idade ocorreu sua 
primeira experiência sexual? 
 
 

Identificar com que idade o 
adolescente costuma iniciar 
sua vida sexual. 

Qual motivo o(a) levou a ter 
sua primeira experiência 
sexual? 
 

Identificar quais os motivos 
que levam o adolescente a 
iniciar sua vida sexual. 

O que você acha de “ficar 
com”? 

Conhecer a opinião do 
adolescente sobre o “ficar 
com”. 
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 Você inclui o casamento em 
seus planos de vida? 
 
 

Identificar se o casamento 
faz parte dos planos de vida 
dos adolescentes. 

MÍDIA E ACESSO À 
CULTURA 

Você procura se informar 
das coisas que estão 
acontecendo no mundo?  

Verificar se os adolescentes 
se preocupam em se 
informar sobre o que está 
acontecendo ao seu redor.  

Como você se informa das 
coisas que estão 
acontecendo no mundo? 

Identificar quais os meios 
utilizados pelos 
adolescentes para se 
informar. 

Você tem acesso a 
computador? De onde você 
acessa com mais 
freqüência? Você acessa à 
internet com que freqüência 
e de onde na maioria das 
vezes? Com que atividade 
você gasta mais tempo na 
internet?  

Identificar se os 
adolescentes têm acesso ao 
computador e internet e se 
têm, qual a sua relação com 
ambos? Que tipo de 
informação eles buscam na 
internet, que tipo de 
atividades eles mais fazem 
quando estão na internet. 

Você colabora ou já 
colaborou com algum meio 
de comunicação? Em que 
situação? Se não colaborou, 
qual o motivo? 

Identificar se o adolescente 
colabora, ou já colaborou 
com algum meio de 
comunicação e em que 
situação e se nunca 
colaborou, qual o motivo? 
Identificar se o adolescente 
se sente apto à participação.  

Aproximadamente quantos 
livros completos você leu 
este ano? Que tipo de livro 
você costuma ler e qual você 
gostou mais? 

Identificar a que tipo de 
informação os alunos têm 
mais acesso. Conhecer os 
hábitos de leitura dos 
adolescentes 

TRABALHO Em relação ao trabalho, qual 
a sua situação? 

Identificar se os alunos já 
estão inseridos no mercado 
de trabalho e se estão 
buscando essa inserção. 

Qual a sua situação no seu 
trabalho atual? 

Identificar qual a posição 
ocupada pelo adolescente 
no mercado de trabalho. 

Se você pudesse escolher 
você: gostaria de largar o 
trabalho pra cursar a 
universidade, gostaria de 
conciliar a universidade e o 
trabalho, gostaria apenas de 
trabalhar 
 

Conhecer o que é prioridade 
na vida do adolescente no 
momento que ele atravessa: 
os estudos ou o trabalho? 
Há como conciliar as duas 
coisas? 

EDUCAÇÃO Você vem à escola por quais 
motivos? 
 

Qual a importância do 
estudo na vida do 
adolescente.  
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 Em geral, você considera 
que o que aprende na 
escola... 

Qual o sentido atribuído à 
escola e aos estudos? 

Quais atividades sua escola 
realizou este ano?  

Verificar se a escola 
privilegia outras atividades 
além daquelas relacionadas 
à transmissão formal de 
conteúdos, abrindo espaços 
ao exercício e aprendizagem 
da participação 

Você participou de alguma 
delas? Quais?  

Verificar em que medida a 
escola tem conseguido 
atender às demandas dos 
alunos. Identificar se o aluno 
acha importante a realização 
de atividades diferenciadas 
na escola.  

Neste ano sua escola 
realizou debates? Sobre o 
que? Você participou de 
algum debate realizado pela 
escola? Qual? 

Verificar se a escola 
privilegia outras atividades 
além daquelas relacionadas 
a transmissão formal de 
conteúdos e se o 
adolescente reconhece a 
importância destas 
atividades. 

Se você fosse convidado a 
reformular o currículo e a 
forma de ensinar de sua 
escola você teria algo a 
propor? 

Verificar se o adolescente se 
sente apto a propor 
melhorias para sua escola. 

Qual desses espaços você 
conhece (Conselho de 
Classe, Colegiado Escolar, 
Grêmio Estudantil, 
Representante de Classe)? 
Você participa ou já 
participou de alguns desses 
espaços? Se você nunca 
participou, qual o motivo? 
Esses espaços são ativos na 
sua escola? Se não são, 
você gostaria que fossem? 
Comente. 
 

Verificar se o adolescente 
tem conhecimento das 
instâncias de participação no 
interior da escola e se já 
participou ou participa de 
alguma delas. E se gostaria 
que essas instâncias fossem 
ativas em sua escola. Qual o 
motivo? 

Você freqüenta a escola nos 
fins de semana? Que 
atividades você faz? Você 
não freqüenta? Qual o 
motivo? Você gostaria de 
frequentar? Comente. 

Verificar a conexão da 
escola com as outras 
esferas da vida dos alunos; 
proximidade 
escola/comunidade 

Quais os cursos você já fez 
ou está fazendo, além das 
aulas regulares na escola? 
 

Conhecer os interesses do 
adolescente, quais 
atividades despertam mais 
seu interesse. 
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PARTICIPAÇÃO E 
CULTURA POLÍTICA 

Você faz parte de algum 
grupo? 

Verificar se o adolescente 
participa de algum grupo 
extra-escolar 
 

Você participa de algum 
grupo de discussão na 
internet?Você já participou 
de algum movimento ou 
reunião para melhorar a vida 
do seu bairro ou cidade? 
Quais eram os objetivos 
desses movimentos ou 
reuniões? 

Verificar quais são os modos 
de participação do 
adolescente.  
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Estudo Exploratório) 

1. Caracterização do aluno: nome, idade, há quantos anos estuda na escola? 
 

2. Você gosta de estudar aqui na escola? O que mais gosta? O que menos gosta? 
 

3. Quando você ouve a palavra participação, o que te vem à mente? 
 

4. Fale um pouco sobre o “Fala Garcia” e a Copa Recreio. Que outros projetos a escola 
possui? Você participa? 
 

5. A escola recebeu uma verba extra do governo e tem a liberdade de aplicá-la naquilo 
que julgar mais urgente. Para tanto, foi convocada uma assembléia com participação 
de professores, funcionários, direção, coordenação, alunos e pais de alunos. Você 
acha que a direção agiu bem ao convocar todos os setores da comunidade escolar 
para a referida assembléia? Alguém deveria ser deixado de fora? Quem? 
 

6. Pensando na integração entre todos da escola, a direção, juntamente com a 
coordenação, bolou uma gincana. Entretanto, para o planejamento da gincana só 
foram convocados os professores além da direção e coordenação. Alguém mais 
poderia ajudar na elaboração da gincana? 
 

7. Em uma escola os alunos fazem toda semana uma assembléia de estudantes  para 
decidir sobre os direitos e deveres dos alunos. O que você acha disso? O que você 
acha de acontecer o mesmo na sua escola? Você gostaria de participar da 
assembléia? Como?  
 

8. Em uma escola um representante de cada turma participa do conselho de classe, 
para discutir a avaliação dos alunos. O que você  acha de acontecer o mesmo na 
sua escola? Você gostaria de ser o representante dos alunos da sua sala? 
 

9. Em uma sala de aula o professor ensina algo que não agrada a nenhum aluno. 
Como a classe reage a essa situação? O que você acha disso? 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

I - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 

1. Fale-me um pouco da sua rotina durante a semana. O que você costuma fazer? 
2. E nos fins de semana? 

 
II – ESCOLA 
 

3. O que você mais gosta na sua escola? 
4. O que você menos gosta na sua escola?  
5. Você gosta de estudar na sua escola? 
6. Teve algum professor ou alguma professora que marcou a sua história? 
7. A escola significa o que para você? 

 
III - PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NA ESCOLA 
 

8. Das atividades de participação do aluno na escola, como grêmio estudantil, 
colegiado escolar, conselho de classe e líder de turma: 

A. Quais dessas existem na sua escola? 
B. A escola informa aos alunos da existência dessas atividades e sobre sua 

forma de funcionamento e funções dentro da escola? 
C. Você tem conhecimento de quais atividades são desenvolvidas em cada uma 

delas?  
D. Você já participou ou participa de alguma delas? 
E. Se não participou, qual o motivo?  
F. Gostaria de participar? 

9. Sobre o colegiado escolar: 
A. Como é feita a escolha dos representantes dos alunos? 
B. São quantos representantes dos alunos? 
C. Você sabe com que frequência são realizadas as reuniões do Colegiado? 
D. Você já propôs alguma pauta para o colegiado? Você foi atendido em sua 

solicitação? 
10. Sobre o líder de turma: 

A. Como se dá a escolha do líder de turma?  
B. O que faz o líder de turma? 
C. Qual você acha que deveria ser a função do líder de turma? 

12. Sobre o conselho de classe: 
A. Você gostaria que o aluno participasse do conselho de classe? Qual o 

motivo? 
B. Você gostaria de participar? Qual o motivo? 

13. Sobre o grêmio estudantil: 
A. Em sua opinião, qual a importância do grêmio estudantil para a escola? 
B. Você gostaria de participar? 

14. Que atividades de participação do aluno você gostaria de sugerir pra escola? 
Esclareça. 
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15. Se você pudesse escolher que matérias você tiraria do seu curso e quais 
permaneceriam? Quais os motivos? 

16. Você acha que o jeito de ensinar na escola deveria mudar? Esclareça 
17. Diante de tudo o que conversamos sobre a sua experiência na escola, como você 

definiria a participação? 
A. E a participação do aluno na escola, como ela pode se dar? 
B. Em sua escola, como o aluno participa? 
C. Você acha que o aluno deveria participar mais? 
D. Você gostaria de participar mais? 
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APÊNDICE E 

BLOCO TEMÁTICO DA ENTREVISTA 

BLOCO TEMÁTICO QUESTÕES OBJETIVOS 

CONHECENDO UM 
POUCO MAIS O 
ADOLESCENTE 

- Fale-me um pouco da sua 
rotina durante a semana. O 
que você costuma fazer? 
- E nos fins de semana? 
Como você costuma passar 
seu tempo livre? 
 

Conhecer um pouco da 
rotina do adolescente. 
Entender sua inserção 
social. 

ESCOLA - O que você mais gosta na 
sua escola? 
- O que você menos gosta 
na sua escola? 
- Você gosta de estudar na 
sua escola? 

Entender a relação do 
adolescente com a escola e 
identificar suas expectativas 
em relação a ela. 

- Teve algum professor ou 
alguma professora que 
marcou a sua história? 

Identificar as experiências 
mais significativas dos 
adolescentes com seus 
professores 
 

PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 
NA ESCOLA 

- Das atividades de 
participação do aluno na 
escola, como grêmio 
estudantil, colegiado escolar, 
conselho de classe e líder de 
turma: 
a) Quais dessas existem em 
sua escola? 
b) A escola informa aos 
alunos da existência dessas 
atividades e sobre sua forma 
de funcionamento e funções 
dentro da escola? 
c) Você tem conhecimento 
de quais atividades são 
desenvolvidas em cada uma 
delas? 
d) Você já participou ou 
participa de alguma delas? 
e) Se não participou, qual o 
motivo? 
f) Gostaria de participar? 

Verificar quais instâncias de 
participação estão presentes 
na escola e o nível de 
informação dos 
adolescentes em relação às 
mesmas. Ainda, se eles 
participam de alguma delas. 
E se não participam, 
gostariam de participar? 
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 - Sobre o colegiado escolar: 
a) Como é feita a escolha 
dos representantes dos 
alunos? 
b) São quantos 
representantes dos alunos? 
c) Você sabe com que 
frequência são realizadas as 
reuniões do colegiado? 
d) Você já propôs alguma 
pauta para o colegiado? 
e) Você foi atendido em sua 
solicitação? 
f) Se não propôs, qual o 
motivo? 
 

Identificar o grau de 
informação do adolescente 
sobre o colegiado escolar. 
Identificar as expectativas do 
adolescente no que se refere 
a tal órgão. 

- Sobre o líder de turma: 
a) Como se dá a escolha do 
líder de turma? 
b) O que faz o líder de 
turma? 
c) Qual você acha que 
deveria ser a função do líder 
de turma? 
 

Identificar o grau de 
informação do adolescente 
sobre o líder de turma. 
Identificar as expectativas do 
adolescente no que se refere 
a esta função dentro da 
escola. 

- Sobre o conselho de 
classe: 
a) Você gostaria que o aluno 
participasse do conselho de 
classe? Qual o motivo? 
b) Você gostaria de 
participar do conselho de 
classe? Qual o motivo? 
 

Identificar o grau de 
informação do adolescente 
sobre o conselho de classe. 
Identificar as expectativas do 
adolescente no que se refere 
a este espaço de 
participação na escola. 

- Sobre o grêmio estudantil: 
a) Em sua opinião, qual a 
importância do grêmio 
estudantil na escola? 
b) Você gostaria de 
participar do grêmio 
estudantil? 
 

Identificar o grau de 
informação do adolescente 
sobre o grêmio estudantil. 
Identificar as expectativas do 
adolescente no que se refere 
a este espaço de 
participação na escola. 

- Que atividades de 
participação do aluno você 
gostaria de sugerir pra 
escola? Esclareça. 
 

Identificar se o adolescente 
tem propostas a fazer para 
tornar a escola mais próxima 
de suas demandas. 

- Se você pudesse escolher, 
que matérias você tiraria do 
seu curso e quais 
permaneceriam? Quais os 
motivos? 
 

Conhecer um pouco da 
relação do aluno com o que 
é ensinado em sala. 
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 - Você acha que o jeito de 
ensinar na escola deveria 
mudar? Esclareça. 
 

Identificar a visão do 
adolescente sobre como se 
ensina na escola. 

- Diante de tudo o que 
conversamos sobre a sua 
experiência na escola, como 
você definiria a participação? 
a) E a participação do aluno 
na escola? 
b) Em sua escola, como o 
aluno participa? 
c) Você acha que o aluno 
deveria participar mais? 
d) Você gostaria de 
participar mais? 

Conhecer quais os 
elementos os adolescentes 
valorizam ao definir a 
participação. 
Identificar suas expectativas 
quanto a sua participação na 
escola.  
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO - OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que busca conhecer como o 

adolescente se manifesta na escola. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender 

como os adolescentes de escolas públicas de São João del Rei vivenciam sua condição 

adolescente. Caso você participe, será necessário comparecer, conforme sua 

disponibilidade, a encontros semanais de oficinas de grupo, coordenadas pela mestranda 

Adriana Moreira dos Santos Ferreira e um estagiário de pesquisa, enfocando temas 

relacionados às suas opiniões e sentimentos sobre sua vida na escola, na família e nos 

momentos de lazer com seus amigos. 

     Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será adotado 

nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

     Há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado sobre risco ou desconforto 

que poderão ocorrer ao participar do estudo. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela sua 

participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. O que você falar ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que foi você 

que disse isso ou aquilo, nós não diremos o seu nome ou inventaremos outro nome pra 

você. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________, li o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. 

São João del Rei, ____ de ___________ de 2010. 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Assinatura do voluntário     Documento de identidade 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: ________________________ 
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO – ENTREVISTAS 

 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que busca conhecer como o 

adolescente se manifesta na escola. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender 

como os adolescentes de escolas públicas de São João del Rei vivenciam sua condição 

adolescente. Caso você participe, será necessário comparecer, conforme sua 

disponibilidade, a um encontro e responder a uma entrevista realizada pela mestranda 

Adriana Moreira dos Santos Ferreira, enfocando temas relacionados às suas opiniões e 

sentimentos sobre sua vida na escola e momentos de lazer com seus amigos. 

     Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será adotado 

nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

     Há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado sobre risco ou desconforto 

que poderão ocorrer ao participar do estudo. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela sua 

participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. O que você falar ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que foi você 

que disse isso ou aquilo, nós não diremos o seu nome ou inventaremos outro nome pra 

você. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________, li o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei 

que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. 

Estou ciente de que os dados produzidos nessa entrevista serão usados como elementos de 

análise para dissertação de mestrado realizada pela estudante no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de São João del Rei, assim como podem vir a ser usados 

também em futuros trabalhos acadêmicos. 

 

São João del Rei, ____ de ___________ de 2011. 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Assinatura do voluntário    Documento de identidade 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: ________________________ 


