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RESUMO  

 

O/A protagonismo/participação juvenil tem se apresentado como uma forma de trazer o(a) 

jovem à ação em diversos contextos, inclusive na Educação. Embasado numa perspectiva 

emancipatória e crítica de desenvolvimento humano, que defende práticas escolares que 

permitam uma educação democrática, este estudo objetiva identificar e analisar as 

dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas pedagógicas de 

cunho protagonista/participativo. Trata-se de uma pesquisa-ação, realizada com 

adolescentes e uma parte da equipe profissional de uma escola pública estadual do interior 

de Minas Gerais. Como instrumentos, foram utilizados a observação participante, grupo 

focal, oficinas emancipatórias e diário de campo, e os dados produzidos foram organizados 

em torno de núcleos de sentidos e discutidos com base na Análise do Discurso, de 

Pêucheux. Os resultados compreendem: a descrição das condições em que os(as) 

atores(atrizes) escolares convivem; a compreensão das percepções dos(as) estudantes e da 

equipe escolar sobre a adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e o papel da 

escola nesse processo; a identificação das práticas pedagógicas que visam a participação 

dos(as) adolescentes; as dificuldades e potencialidades encontradas no processo  de 

mobilização dos(as) participantes da pesquisa para a realização de práticas pedagógicas de 

cunho protagonista/participativo; e a descrição das possibilidades de atuação do(a) 

psicólogo(a) escolar para auxiliar no desenvolvimento deste tipo de práticas. Foram 

elencadas seis dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento destas práticas 

pedagógicas: burocrática, gestão escolar, material e financeira, sociocultural, organizativa 

do trabalho escolar, e didático-pedagógica. Estas dimensões podem se apresentar, 

conforme os arranjos institucionais, como dificuldades e/ou potencialidades, mas nesta 

investigação acabaram por se apresentar enquanto dificuldades, que carecem de mudanças 

para que se tornem potencialidades no contexto da escola pesquisada. Também podem 

contribuir para análises da trama complexa dos processos escolares, conscientizando os(as) 

atores(atrizes) e fortalecendo a intenção de reinventar a escola e resistir a reproduções 

alienantes e pouco democráticas. Para isso, o trabalho interdisciplinar, multiprofissional e 

em rede pode potencializar as ações, sendo o(a) psicólogo(a) um(a) parceiro(a) na busca 

pela educação emancipatória.  

Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional. Protagonismo juvenil. Participação 

juvenil. Práticas pedagógicas. Adolescência.  



 

 

ABSTRACT 

 

Youth protagonism / participation has been presented as a way to bring young people into 

action in different contexts, including in Education. Based on an emancipatory and critical 

perspective of human development, which defends school practices that allow a democratic 

education, this study aims to identify and analyze how dimensions that collaborate or not 

for the development of protagonist / participatory pedagogical practices. It is an action 

research, carried out with teenagers and part of the professional team of the state public 

school of Minas Gerais. As instruments, they were used for participant observation, focus 

group, emancipatory workshop and field diary, and the data used were organized around 

meaning cores and discussed based on Pêucheux's Discourse Analysis. The results include: 

a description of the conditions in which (the) school actors coexist; an understanding of the 

perceptions of students and the school team about adolescence, youth protagonism / 

participation and the role of the school in this process; the identification of pedagogical 

practices aimed at the participation of adolescents; the difficulties and potentialities found 

in the process of mobilizing research participants to carry out protagonist / participatory 

pedagogical practices; and a description of the school psychologist's possibilities of action 

to assist in the development of this type of practices. Six dimensions were listed that 

collaborate or not for the development of these pedagogical practices: bureaucratic, school 

management, material and financial, socio-cultural, organization of school and didactic-

pedagogical work. These dimensions can introduce yourself, according institutional 

arrangements, as difficulties and / or potentialities, but in this investigation they ended up 

presenting themselves as difficulties, which need changes to become potentialities in the 

context of the researched school. They can also contribute to analyzes of the complex web 

of school processes, raising awareness among actors and strengthening the intention to 

reinvent the school and resist alienating and undemocratic reproductions. For this, 

interdisciplinary, multiprofessional and networked work can enhance as actions, being the 

psychologist a partner in the search for emancipatory education. 

Keywords: School and Educational Psychology. Youth protagonism. Youth participation. 

Pedagogical Practices. Adolescence.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação apresenta o estudo “Protagonismo/participação juvenil e 

práticas pedagógicas no contexto escolar”, para a obtenção do título de mestra em 

Psicologia, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na linha de pesquisa “Instituições, 

Saúde e Sociedade”. O trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), código de financiamento 

001. 

Tal tema de estudo relaciona-se especialmente à trajetória de formação da 

pesquisadora em Psicologia e em Pedagogia, nas quais foram realizadas práticas e estudos 

científicos referentes ao contexto escolar, especificamente a respeito do 

protagonismo/participação juvenil. Tais práticas e estudos culminaram na identificação da 

necessidade de se trabalhar o tema em conjunto com os(as)1 profissionais da educação e 

adolescentes, visto que tal ideia visa à participação e interação de diversos(as) 

atores(atrizes) deste cenário que é privilegiado para a aprendizagem e trocas. No percurso 

das experiências, percebeu-se, na literatura sobre as juventudes e a escola, que a 

participação de adolescentes em pesquisas científicas tem se apresentado como uma 

tendência recente e pouco explorada em suas potencialidades de serem marco e inspiração 

para ações mais participativas no ambiente escolar.  

No primeiro estudo desenvolvido pela pesquisadora, em 2015, por meio de uma 

iniciação científica com interface entre pesquisa e extensão (Araújo & Souza, 2016), foram 

realizados encontros de grupo focal com adolescentes com fim exploratório a respeito do 

projeto de vida destes e sua relação com a escola. Foi possível identificar que os jovens 

veem a escola como essencial para alcançarem seus projetos de vida, mas revelou-se que 

tal ambiente pouco contribui para o/a protagonismo/participação juvenil. Esta contribuição 

insuficiente acaba por não possibilitar caminhos para os jovens alcançarem seus objetivos, 

visto que não permite o desenvolvimento integral destes indivíduos.  

A partir destas constatações, surgiram novos questionamentos da pesquisadora a 

respeito da relação protagonismo/participação juvenil e escola. Assim, em 2017 foi 

realizado outro estudo sobre protagonismo/participação juvenil no espaço escolar, dividido 

 

1 Neste trabalho, adota-se, o engendramento textual, que é feito da seguinte forma: quando a escrita for desta 

pesquisadora ele será norma; quando a escrita se referir a autores(as) consultados seguir-se-á o modo como 

eles adotam este aspecto em suas produções. 
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em duas partes, sendo uma delas já publicada (Araújo, Silva & Souza, 2019), e que buscou 

compreender a percepção da equipe escolar sobre o adolescente e sua relação com a escola, 

e sobre as formas de protagonismo/participação juvenil que já acontecem neste espaço. Isto 

pois, constatou-se na pesquisa anterior que se a escola tem papel fundamental na 

participação dos alunos na sociedade, mas não o assume, torna-se necessário investigar a 

temática junto aos demais atores da escola que fazem parte deste processo: professores e 

equipe pedagógica. Desse modo, viu-se que mesmo que a equipe escolar compreenda que 

o/a protagonismo/participação do jovem se relaciona com a participação social, em 

diversas situações na escola, o jovem não participa da elaboração das ações direcionadas a 

ele. 

A partir dos estudos da pesquisadora, surgiram diversas outras inquietações a 

respeito do desenvolvimento do protagonismo/participação juvenil, percebendo uma 

literatura que evidencia a invisibilidade juvenil nos mais diversos contextos dos quais o(a) 

adolescente faz parte. A escola, como um lugar privilegiado de inserção dos(as) jovens, 

destaca-se por um/a protagonismo/participação reduzido/a deles(as), à medida que 

estes(as) não são escutados(as) em suas demandas e não participam da construção das 

práticas pedagógicas a eles(as) destinadas. Assim, qual seria o lugar do(a) jovem na escola 

e na sociedade?  

Neste trabalho, será utilizado o termo protagonismo/participação juvenil quando se 

falar da perspectiva adotada pela pesquisa, de maneira a destacar que o protagonismo sem 

participação é esvaziado de sentido, assim como a participação por si só também não 

assegura o protagonismo juvenil, o que será mais à frente no texto explicitado em miúdos. 

Isso posto, como indicado por Stamato (2008), se o protagonismo juvenil tem como 

objetivo final a participação, há um fortalecimento do processo político de protagonismo 

social da população, o que veio à tona através da democratização do país. 

A presente proposta compreende que as pesquisas desenvolvidas na escola podem 

descrever possibilidades de atuação em tal espaço, pois considera-se a pesquisa como 

prática social que deve ocorrer por meio de uma construção coletiva. Assim, esta pesquisa 

buscou responder à pergunta: quais as dimensões que colaboram ou não para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas alicerçadas no protagonismo/participação juvenil 

no contexto escolar?  

Para tal, o estudo se propôs a pesquisar com adolescentes e profissionais da 

educação, em uma perspectiva ativa que os(as) considerou coautores(as), na escola, 

especificamente junto a adolescentes do 9° ano do ensino fundamental e do ensino médio e 
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à equipe escolar. O “pesquisar com” adolescentes e profissionais é discutido por Moraes e 

Tsallis (2006) e se adequa a esta pesquisa, diferindo-se da pesquisa que é feita sobre o 

outro. Para tanto, utilizou-se como princípios norteadores os preceitos estabelecidos na Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual 

afirma a proteção integral e o reconhecimento das crianças e adolescentes enquanto 

sujeitos de direitos, o que exige uma responsabilidade do Estado para com estes, 

garantindo equidade nas políticas públicas, por compreender as singularidades – e nos 

preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013) - que dispõe sobre 

os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes das políticas públicas voltadas a este 

segmento populacional.  

Nesse sentido, destacam-se, neste trabalho, a escuta e as possibilidades de se 

trabalhar com os(as) adolescentes, em uma perspectiva que os(as) compreende enquanto 

sujeitos de direitos, portanto, autores(as) legítimos(as) de suas histórias. Desse modo, foi 

utilizado o referencial teórico da Psicologia Sócio-histórica e de autores(as) da Educação 

que compartilham da visão de Educação que parte da constatação do papel de reprodução 

social que a escola assume no sistema capitalista, mas que, no contexto de contradições, a 

concebe também como possibilidade de transformação do modelo social vigente, numa 

perspectiva emancipatória humana por meio das relações sociais que nela se estabelecem. 

Aqui considera-se o papel fundamental do Estado e de espaços públicos, tais como a 

escola, com seus(uas) diversos(as) atores(atrizes), destacando-se, entre eles(as), o(a) 

professor(a), na garantia de direitos dos(as) adolescentes.  

Aponta-se a construção de informações, através deste estudo,  que visam provocar 

reflexões e transformações nos modos de pensar e instrumentalizar a equipe escolar para 

que esta trabalhe ações coletivas direcionadas ao protagonismo/participação juvenil, como 

recurso para proporcionar maior visibilidade às necessidades, interesses, potencialidades e 

conflitos do público juvenil nos currículos e metodologias educacionais. Isso posto, vê-se 

que são necessários avanços a fim de que se efetive a garantia de direitos dos(as) jovens no 

Brasil, bem como a necessidade de problematizar com os(as) profissionais as situações 

cotidianas da escola, para que estes(as) ocupem devidamente seu papel de formadores(as) e 

que os(as) adolescentes ocupem seu papel de coautores(as) do processo de ensino-

aprendizagem, sempre em uma relação dialética. Portanto, ressalta-se a ampla relevância 

em se pesquisar acerca das práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo com 

os(as) adolescentes e a equipe escolar, pautando-se na possibilidade de desenvolver novas 

formas de pensar e agir para a transformação social. 
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O tema do/a protagonismo/participação juvenil e práticas pedagógicas – entendidas 

neste trabalho como a construção do conhecimento na escola por meio de várias estratégias 

– é também socialmente relevante pela possibilidade de escutar e pesquisar junto ao 

público jovem, propiciando um espaço para que os(as) profissionais da Educação, em 

interrelação com os(as) adolescentes, reflitam sobre sua atuação diante deste tema. 

Considera-se que estes(as) profissionais são os(as) principais mediadores(as) entre os(as) 

adolescentes e o espaço escolar, e entre os(as) adolescentes e o conhecimento, fornecendo 

subsídios para que os(as) estudantes se tornem protagonistas neste contexto a eles(as) 

destinado, em um compromisso com uma escola democrática e emancipadora. 

O protagonismo/participação juvenil é um termo ambíguo, pois é utilizado em 

diversas áreas de atuação e com diversos sentidos. Este trabalho aborda e utiliza 

principalmente a ideia de protagonismo/participação embasada numa perspectiva 

emancipatória e crítica para o desenvolvimento humano, defendendo práticas pedagógicas 

que permitam uma educação democrática. Destaca-se que o/a protagonismo/participação 

juvenil não se trata somente de uma ação educativa, mas de um princípio que embasa as 

ações com este público, buscando a construção da autoconsciência e consciência do 

contexto em que vive, considerando-o(a) sujeito de direitos, pautado em um compromisso 

com a democracia. Para tal, é preciso ressaltar que a visão de jovem aqui defendida, 

considera as juventudes produzidas por um conjunto de dinamismos histórico-sociais, 

utilizando-se os termos jovem e juventude para se referir a uma categoria social ampla, 

bem como o termo adolescência para se referir aos(as) participantes da pesquisa, por ser 

um termo cunhado pelo ECA e utilizado para definir, nas políticas públicas, indivíduos de 

12 a 18 anos incompletos – idade dos(as) adolescentes inseridos(as) na educação básica. 

A respeito do tema, é possível verificar diversas pesquisas científicas (Zibas, 

Ferretti & Tartuce, 2005; Gandolfo, 2005; Pizzol, 2005; Guedes, 2007; Sanchez, 2007; T. 

G. Silva, 2009; Dayrell, Gomes & Leão, 2010; Silva, Mello, & Carlos, 2010; Ferreira, 

2012; Vento, Araújo & Santos, 2013; Mendes & Santos, 2014; Pasquali, 2014; Adriano & 

Quermes, 2015; Dias, 2016; Vianna, 2016; Oliveira & Oliveira, 2017) que se propõem, a 

partir da perspectiva do/a protagonismo/participação juvenil, a analisar práticas – formação 

de professores(as), projetos com os(as) alunos(as) ou famílias – existentes na escola ou a 

compreender as perspectivas dos(as) atores(atrizes) envolvidos(as) em tais iniciativas. 

Estas propostas demonstram como que, de alguma maneira, o/a protagonismo/participação 

vem sendo estimulado ou não, abordando sua eficácia e como é visto/a na escola.  
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Destaca-se entre as pesquisas citadas anteriormente, um estudo amplo realizado por 

Zibas et al. (2005), proposto e financiado por um programa de investigação na área 

educacional da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), na Argentina, Espanha e 

Brasil, visto que, semelhante à proposta desta pesquisa de mestrado, aponta aspectos do 

protagonismo na escola. No Brasil, o estudo foi realizado em cinco escolas, enfocando o 

protagonismo de alunos e pais/responsáveis na prática escolar – tópico da reforma do 

ensino médio dos anos 1990.  

Na pesquisa de Guedes (2007), fez-se um estudo sobre o protagonismo juvenil no 

ensino médio noturno público. O autor problematiza que o protagonismo, neste espaço, 

parte de uma concepção de empoderamento juvenil proposta por organismos multilaterais, 

de maneira a mobilizar jovens pobres no combate à pobreza, em países em 

desenvolvimento. Assim o trabalho propõe o incentivo de um protagonismo juvenil 

coletivo no qual o aluno participa do planejamento e execução das atividades didático-

pedagógicas. A partir disso, discute-se como tal defesa inviabiliza possibilidades de ações 

estudantis coletivas que possam gerar intervenções sócio-políticas do aluno. Os trabalhos 

de R. M. Souza (2006), Pereira (2009) e A. M. T. Silva (2015) também buscam realizar 

uma crítica a este uso do protagonismo juvenil como maneira a adaptar os jovens à ordem 

social excludente.  

Ainda nessa perspectiva, no trabalho de Dayrell et al. (2010) chega-se à conclusão 

instigante de que é preciso descobrir em que condições os jovens frequentam a escola e 

como se dá a construção de redes de sociabilidade e possibilidades de participação dentro e 

fora desta. Isto é demonstrado na pesquisa de Adriano e Quermes (2015), que buscaram 

compreender os significados das experiências vivenciadas pelos jovens, principalmente na 

escola, refletindo o seu cotidiano como um território juvenil por excelência. O que 

concorda com a ideia de Vento et al. (2013) de que a escola exerce papel fundamental na 

formação de valores democráticos levando à participação – considerada uma maneira de 

medir a qualidade da democracia em uma instituição. 

Nos trabalhos realizados no campo da escola sobre participação e protagonismo 

juvenil, destaca-se um interesse na relação entre a participação e alguns instrumentos, 

como o grêmio estudantil (Martins, 2010; González & Moura, 2009), a rádio escolar (E. G. 

Souza, 2016), a monitoria (L. R. Silva, 2009) e o teatro (M. C. Silva, 2015). O estudo de 

M. C. Silva (2015) destaca-se, dentre os acima citados, por apresentar uma pesquisa com 

perspectivas semelhantes à proposta do presente trabalho. A autora buscou investigar, por 

meio de experiências dramáticas, na aula de teatro do ensino médio de uma escola pública, 
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as possibilidades do fazer teatral enquanto prática do protagonismo juvenil, como propõe 

Antônio Carlos Gomes da Costa. Tal proposta tem algumas especificidades, como 

atividades fora do ambiente escolar e com foco no teatro – por ser uma matéria específica, 

mas demonstra que uma outra escola é possível quando os alunos se sentem autores do 

próprio conhecimento e capazes de promover mudanças em si e no contexto do qual fazem 

parte. 

Há um trabalho (Oliveira, 2009) que relata um projeto implantado em uma escola 

pública chamado “Programa Aprendiz Comgás”, que acontece em parceria com uma 

empresa privada e desenvolve projetos protagonistas com intervenção social buscando 

ampliar a participação do jovem na sociedade. Entretanto, o autor conclui que tal programa 

contribui parcialmente para a formação do protagonista juvenil e acaba por enquadrar o 

jovem em uma perspectiva salvacionista, a partir da qual ele é visto como o problema 

social e que deve por si se adequar à ordem e exigências do mercado de trabalho.  

Encontram-se outros trabalhos (W. S. Silva, 2015; Souza & Dutra-Thomé, 2014) 

que demonstram uma série de ações de protagonismo juvenil que já vem sendo 

desenvolvidas pela área da Assistência Social em programas específicos, como o Pró-

Jovem (Semicheche, Higa & Cabreira, 2012). Isto demonstra que há uma problematização 

maior deste tema nesta área específica, necessitando-se de estudos da Psicologia no campo 

da Educação, que utilizem a perspectiva do protagonismo/participação que este trabalho 

adota, bem como metodologias de pesquisa ativas.  

Os trabalhos a seguir apresentam pesquisas realizadas em escolas, com propostas de 

ação. No estudo de Carvalho, Silva e Melo (2017), por exemplo, relata-se uma experiência 

desenvolvida em um projeto de extensão na Paraíba, chamado “Espaço Jovem”, em uma 

escola de ensino médio estadual, que buscou fortalecer os estudantes com ações voltadas à 

convivência com as diferenças. Reuniu-se com jovens, familiares e servidores da escola 

para reflexão sobre o universo juvenil, valorizando o jovem como protagonista. O trabalho 

de Nogueira e Araújo (2016) apresenta um formato semelhante, desenvolvendo em uma 

escola pública um projeto de extensão chamado “Protagonismo juvenil na produção de 

tecnologias sociais para prevenção da violência e promoção da cultura da paz em Feira de 

Santana/BA”. Tal projeto propôs o fomento de ações de conscientização para que o jovem 

aprenda a respeito do seu lugar na sociedade, seus direitos e deveres.  

Constata-se com estes exemplos que, ainda assim, as pesquisas que propõem ações 

de protagonismo/participação juvenil na escola acabam por desenvolver ações pontuais e 

dirigidas, não explorando profundamente o papel de todos(as) os(as) atores(atrizes) 
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escolares neste processo e nem o caráter de prática pedagógica, sendo que os(as) 

adolescentes, não processam a construção das demandas de modo a se relacionarem com 

os(as) demais atores(atrizes), e a equipe escolar por vezes não é compreendida como 

essencial para realizar as ações. 

Um dos trabalhos encontrados que mais se assemelha à proposta desta pesquisa, em 

sua essência de prática pedagógica, é o de Stamato (2008), no qual é apresentada uma 

proposta de intervenção com princípios e estratégias político-pedagógicas para a 

construção de uma práxis sócio-histórica de protagonismo juvenil que busque 

transformações nos significados sociais e sentidos subjetivos, para ressignificação do 

jovem consigo mesmo e da juventude na sociedade. Destaca-se que a autora pensou o 

protagonismo juvenil como um processo social construído pela interação do jovem com a 

sociedade, no entanto, sua pesquisa não utiliza uma metodologia de campo e nem tem o 

foco no contexto escolar, o que poderia ser proposto a partir de uma investigação destas 

ideias na escola, contribuindo com discussões acerca dos desafios encontrados para a 

efetivação desse processo.  

Reafirma-se, dessa forma, a importância de desenvolver uma pesquisa que 

proponha o/a protagonismo/participação juvenil enquanto princípio educativo, que embase 

a criação de espaços e condições que possibilitem aos(às) jovens o envolvimento e o/a 

protagonismo/participação em atividades de resolução de problemas reais e nas políticas 

destinadas a eles(as), atuando com iniciativa, liberdade e compromisso. Nesse sentido, 

ressalta-se a notoriedade da interação entre os(as) diversos(as) atores(atrizes) sociais no 

contexto escolar. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo principal identificar e 

analisar as dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas voltadas ao/a protagonismo/participação juvenil no contexto escolar, como 

forma de compreender os aspectos que potencializam ou não o/a 

protagonismo/participação do(a) jovem para possibilitar que se atue sobre estes. 

Nos próximos quatro capítulos (dois a cinco), será apresentado o percurso teórico 

que orientou o desenvolvimento desta pesquisa. Primeiramente é discutido sobre “O 

adolescente: sujeito de direitos” de maneira a compreender o público adolescente a partir 

da apresentação da diversidade de utilização dos termos, posicionando que a perspectiva 

adotada na presente pesquisa diz respeito ao desenvolvimento humano com base na 

Psicologia Sócio-histórica e considera as políticas públicas voltadas a este público. No 

capítulo seguinte discute-se sobre “A Educação e a escola como instituição social”, 

abordando a Educação como um direito, a concepção de indivíduo da Educação brasileira, 
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como está a escola pública no Brasil, a gestão democrática e como em geral se estabelece 

as relações pedagógicas neste contexto. Sequencialmente, trabalha-se “A construção 

histórica do/a protagonismo/participação juvenil” de maneira a discorrer sobre o uso dos 

termos e sua aplicação diversa. Apresenta sobre as “Práticas pedagógicas e 

protagonismo/participação juvenil”, destacando a importância da mediação pedagógica nas 

práticas de cunho protagonista/participativo, bem como as políticas educacionais que as 

abarcam, e, por fim, apresenta ainda considerações acerca da atuação do(a) psicólogo(a) 

escolar na construção das práticas pedagógicas, nesta pesquisa defendidas para o contexto 

escolar.  

Nos capítulos posteriores (seis e sete), têm-se os objetivos da pesquisa, bem como o 

percurso metodológico realizado, apresentando de maneira detalhada o fazer pesquisa 

nesta escola, com os instrumentos, procedimentos, relação pesquisadora e escola, local da 

pesquisa, participantes, tratamento dos dados e cuidados éticos. Tal explicitação torna-se 

essencial para compreensão dos dados produzidos e sua análise. A partir disso, foram 

apresentados nos capítulos oito a 14 os resultados e discussões produzidos, sendo estes 

organizados por núcleos de sentido advindos dos objetivos da pesquisa, culminando nas 

considerações finais. 

O capítulo oito apresenta diversos aspectos da escola em que a pesquisa foi 

realizada, de maneira a possibilitar a compreensão das condições em que seus(uas) 

atores(atrizes) convivem. Inicialmente, analisou-se o Projeto Político Pedagógico e o 

Regimento Interno. Posteriormente, foi realizada uma descrição das funções exercidas 

pelos(as) atores(atrizes) escolares e seus impactos nas práticas pedagógicas, bem como são 

arroladas as condições materiais da escola. Para além disso, o capítulo descreve e analisa a 

rotina escolar e as relações estabelecidas entre os(as) diversos(as) atores(atrizes), 

demonstrando as fragilidades e potencialidades que influenciam diretamente nas formas de 

fazer as práticas pedagógicas.  

Os capítulos nove e 10 apontam as percepções dos(as) adolescentes e da equipe 

escolar sobre a adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e o papel da escola 

no/a protagonismo/participação juvenil, o que foi possível ser realizado com maior 

propriedade a partir da compreensão do contexto escolar explicitada no capítulo anterior. 

Com isso, abordou-se no capítulo 11 o funcionamento e atuação das instâncias 

participativas da escola, especificamente o grêmio estudantil e a liderança de turmas, o que 

permitiu analisar as práticas pedagógicas já existentes que se pautam no/a 
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protagonismo/participação juvenil, discutindo-as a partir da perspectiva adotada neste 

trabalho.  

Os dados produzidos e analisados anteriormente foram base para que fosse 

possível, no capítulo 12, identificar seis dimensões que afetam as práticas pedagógicas de 

cunho protagonista/participativo nesta escola, abarcando os aspectos observados durante 

toda a pesquisa que potencializam ou dificultam a realização de práticas pedagógicas no 

contexto em questão que tenham o/a protagonismo/participação como princípio de 

formação dos(as) adolescentes.  

Após tais construções, compreendeu-se como importante discorrer no capítulo 13 a 

respeito da atuação do(a) psicólogo(a) escolar como potência para o trabalho educativo, 

numa perspectiva emancipatória, dada a demanda, produzida no trabalho de campo, de 

compreender a atuação deste(a) profissional. Por fim, nesta mesma perspectiva, no capítulo 

14, encerra-se este estudo retomando os principais resultados, que demonstram que os seus 

objetivos foram alcançados, fazendo uma discussão acerca da pesquisa no contexto 

escolar, destacando os limites e potencialidades vivenciados pela pesquisadora como forma 

de amparar outros(as) pesquisadores(as) que irão trabalhar neste contexto, bem como 

indicando necessidades de novos estudos sobre o tema.   
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2 ADOLESCENTE: SUJEITO DE DIREITOS 

 

2.1 Adolescências e juventudes: conceitos e perspectivas 

 

Falar sobre adolescências e juventudes, bem como conceituá-las requer grande 

atenção e recortes, visto que há muito produzido sobre tal. Estes termos, são aqui utilizados 

no plural, por se considerar que as adolescências e juventudes são múltiplas e não 

universais. Costa e Vieira (2006) apontam para uma complexidade destes conceitos, que 

precisa ser discutida principalmente quando se trata em formular e implementar políticas 

públicas para este segmento da população. Mais complexo ainda, é ver o jovem não como 

objeto de estudo, mas como parceiro na ação sobre a realidade. Os autores indicam que o 

conceito de juventude varia conforme o manejo de quem o utiliza – seja um sociólogo, um 

educador, dentre outros. Também varia conforme o contexto econômico, social, histórico e 

cultural, além da própria conceituação que o jovem faz de si mesmo, levantando a 

necessidade de situar de que jovem ou adolescente se fala.  

Em consonância com esta ideia, Stamato (2008) indica que as desigualdades de 

classe, renda, etnia, gênero, moradia e estilos de vida determinam a constituição de 

variados tipos de juventudes, com possibilidades diferenciadas de desenvolvimento, 

inserção e participação social. Com isso, há a necessidade de se reconhecer a juventude em 

sua singularidade, em relação às outras fases da vida, e em sua diversidade, dado as suas 

condições de desenvolvimento. Também é necessário considerar as conquistas das 

gerações anteriores que ampliaram possibilidades de ser e estar enquanto indivíduo jovem, 

ao mesmo tempo em que há na atualidade maior exigência de formação, escolaridade e 

capacitação profissional para tornar-se adulto. Vê-se, com isso, que as políticas públicas 

relativas aos jovens precisam considerar tais desafios para serem efetivas. 

Silva e Lopes (2009) desenvolveram uma revisão da literatura para abarcar o uso 

dos termos adolescência e juventude no contexto brasileiro, visto que estes apresentam 

convergências e divergências. Adolescente é apontado como um termo adotado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente para se referir aos indivíduos entre 12 e 18 anos de 

idade, sendo então um termo utilizado pela Psicologia, que considera a construção da 

realidade e as experiências subjetivas de cada um. Por sua vez, juventude seria um termo 

mais utilizado na Sociologia para descrever as coletividades e os processos sociais e 

históricos, sendo assim utilizado pela Política Nacional de Juventude, pois quando se trata 
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de lei, de positivar direitos, é necessária a delimitação de idade, porque isso implica em 

programas, ações, e do acesso a eles.  

A respeito dessas divergências, os autores (Silva & Lopes, 2009) veem que os dois 

termos se referem a um momento da vida entre a infância e a vida adulta, sendo necessário 

perceber sempre as dimensões sócio-históricas, culturais, políticas e econômicas em 

questão, contextualizando a heterogeneidade do país. Dessa maneira, o período juvenil 

pode indicar uma ampla faixa de idade, compreendida entre 12 e 35 anos. Ao encontro 

desta ideia, Costa e Vieira (2006) consideram que há uma definição clássica que apresenta 

esta etapa como de trânsito entre a infância e a idade adulta, demonstrando preocupar-se 

mais com o que a juventude não é, do que com aquilo que ela é. Além disso, tais 

generalizações tendem a ignorar a heterogeneidade das situações concretas. Percebe-se, 

então, que não há um paradigma hegemônico para definir juventude ou adolescência e 

estas não podem ser definidas por si mesmas, mas como um fenômeno multidimensional.  

Costa e Vieira (2006) apontam que as juventudes da atualidade são produzidas por 

um conjunto de dinamismos histórico-sociais, como a revolução industrial, a urbanização e 

a emergência da escola pública, de maneira a difundir a ideia da infância e adolescência 

como forma de preparação do indivíduo para a cidadania e o trabalho. Sobre isto, é 

essencial pensar que as relações entre os pares vão variar entre as classes sociais, sendo 

mais adequado falar de juventudes, pois não são realidades únicas. Pelo contrário, parte 

dos jovens no Brasil vive tal como moradores de países centrais do capitalismo, já outros 

vivem marcados pela pobreza, ignorância, omissão e brutalidade da sociedade e do Estado, 

o que gera distintas formas de ver, viver, conviver e consumir. Assim, há várias culturas 

juvenis que exprimem uma diversidade. 

Tomio e Facci (2009) consideram que a adolescência é a etapa do processo 

evolutivo que mais tem sido vista de maneira estereotipada (p. 91). Nesse sentido, apontam 

que os estudos apresentam quatro mitos vinculados a esta ideia, sendo estes: instabilidade 

emocional; problemas próprios da idade e resolvidos com o amadurecimento; necessidade 

de separação dos pais, que traz conflitos e comportamentos hostis; e a existência de um 

abismo entre as gerações. Araújo e Souza (2016), em consonância com a crítica a essa 

visão “clássica”, apontam que, noutra perspectiva, da Psicologia Sócio-histórica, a 

adolescência é considerada um período criado historicamente que tem sua representação e 

significação na realidade que a interpreta. Torna-se importante, então, discutir como 

acontece o desenvolvimento humano para esta perspectiva. 
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2.2 O desenvolvimento humano na perspectiva da Psicologia Sócio-histórica  

 

Para a Psicologia, o desenvolvimento humano em seu processo é o objetivo da 

Educação, e todas as suas peculiaridades vão influenciar diretamente no indivíduo que vai 

ser construído, com suas concepções, possibilidades, limitações etc. Por isso, traçar 

discussões a respeito do desenvolvimento humano se torna primordial para a Psicologia, 

em qualquer campo de atuação em que estiver visto que, a perspectiva da qual esta parte 

embasa reflexões políticas, sociais, econômicas, dentre outras. Diante disso, neste trabalho 

será utilizado a perspectiva sócio-histórica como fundamento para a compreensão do 

desenvolvimento humano. 

Baseando-se nesta perspectiva, que foi fundada por Vygotsky, firma-se a ideia de 

que, de acordo com Tomio e Facci (2009), o indivíduo tem uma dimensão ativa e histórica. 

Sendo assim, os adolescentes são considerados em suas potencialidades e condições 

cognitivas, fisiológicas e afetivas assim como os adultos, mas são impedidos de empregar 

tais capacidades em função dos condicionantes histórico-sociais que, por vezes, os veem 

como passivos. Tais condicionantes podem ser relacionados ao que Costa e Vieira (2006) 

chamam de uma fase de transição ou travessia, principalmente da heteronomia da infância 

à autonomia da vida adulta, na qual os adolescentes não são nem heterônomos e nem 

autônomos, tendo então uma autonomia relativa, na qual há momentos em que a autonomia 

e heteronomia se alternam e até mesmo se superpõem. Tal situação acaba por gerar 

confusões tanto para os adolescentes, quanto para os pais/responsáveis e professores.  

O desenvolvimento humano, para Vygotsky, é como uma revolução sem etapas 

predefinidas. Para ele, as características típicas do ser humano não estão presentes desde o 

nascimento, nem são resultados das pressões do meio externo, mas resultam da interação 

dialética do indivíduo com seu meio sociocultural, ou seja, ele transforma o meio e a si 

mesmo. Aqui, o meio é fonte de desenvolvimento para o indivíduo, e esse avança 

conforme o contato com a cultura, o que é mediado pelo outro, ou seja, o desenvolvimento 

é um processo de apropriação da cultura pelo ser humano. Segundo Leite (2008), o 

indivíduo nasce como um ser biológico, mas inserido na cultura, se constitui como um ser 

sócio-histórico, tendo a Psicologia, necessidade de descobrir e explicar os meios e 

mecanismos que permitem ao “indivíduo biológico” interagir com os processos culturais 

para formar as funções psicológicas superiores.  
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As funções psicológicas superiores correspondem ao modo de funcionamento 

psicológico típico do humano, como a capacidade de planejamento, memória voluntária e 

imaginação, sendo estes considerados assim por serem mecanismos intencionais, ou seja, 

ações controladas de maneira consciente e que dão a possibilidade de independência em 

relação ao momento e espaço presentes. Para Vygotsky (1988), tais processos não são 

inatos, mas se constroem nas relações entre humanos e se desenvolvem ao longo do 

processo de internalização de formas culturais de comportamento, se diferindo de 

processos elementares psicológicos como reações automáticas, ações reflexas e 

associações simples de ordem biológica. Dessa forma, tudo o que está no ser humano vem 

do social, mas é configurado em cada pessoa de maneiras distintas, pois depende das 

experiências anteriores pessoais para ser assimilado.  

Para Vygotsky (1988), a relação do indivíduo com o mundo é mediada por sistemas 

simbólicos e isso aponta o conceito de mediação como central na abordagem sócio-

histórica, destacando-se a fala como sistema simbólico fundamental para constituição das 

funções psicológicas superiores e, portanto, para a constituição do indivíduo. Aqui, vê-se 

que o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado por outras pessoas que 

atribuem significado ao comportamento do indivíduo e lhe permite uma apropriação dos 

objetos culturais. Nessa perspectiva, o indivíduo é ativo e possui, para Vygotsky, como 

lembra Leite (2008), quatro planos de desenvolvimento que estão em contínua interação, 

sendo: a filogênese, que é o plano da espécie humana; a ontogênese, que é o plano 

individual da espécie; a sociogênese, que é o plano da cultura; e a microgênese, que é o 

plano da vivência individual. 

É importante destacar que, na Psicologia tradicional, há uma separação entre afeto e 

cognição na constituição do indivíduo enquanto objetos de estudo. Mas Vygotsky, segundo 

Leite (2008), considera as emoções semelhantes às funções psicológicas superiores, como 

um deslocamento do plano biológico para uma função superior, pleno de significações e 

possibilidades de constituir sentidos na e pela cultura. Assim, os significados e sentidos 

emocionais que a cultura atribui a objetos e processos são internalizados pelo indivíduo e 

podem explicar, por exemplo, interações que ocorrem no contexto escolar, que são 

marcadas pela afetividade, estando presente em todos os momentos e etapas do trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo(a) professor(a) ou equipe escolar. Tais ideias vão ao 

encontro da perspectiva adotada neste trabalho, de que as práticas pedagógicas são o 

caminho para o trabalho efetivo com base na concepção do/a protagonismo/participação 
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juvenil, e as relações estabelecidas neste percurso de construção são primordiais para sua 

efetivação.  

A partir disso, pode-se dizer que a maneira como o desenvolvimento humano é 

compreendido interfere nas relações estabelecidas entre os indivíduos, principalmente nas 

diversas fases do desenvolvimento, o que aponta para as maneiras de lidar socialmente 

com estes e nas políticas públicas. Por isso, torna-se importante compreender como os(as) 

adolescentes são tratados(as) ao longo da história pela sociedade brasileira.  

 

2.3 A construção histórica dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil 

 

Em termos históricos, é relevante destacar que a garantia de direitos das crianças e 

adolescentes é muito recente, consolidando-se a partir dos marcos legais da Constituição 

Brasileira de 1988, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 e do 

ECA, em 1990. Em muitos momentos, apesar das conquistas legislativas, percebe-se que 

crianças e adolescentes ainda são objetificados conforme interesses de diferentes pessoas 

com perspectivas de desenvolvimento diversas, fato ainda mais alarmante em vista da 

realidade brasileira, de acordo com Silva e Lopes (2009).  

Os direitos das crianças e adolescentes é uma temática recente em âmbito 

internacional, visto que somente por volta do final do século XIX que a ideia de proteção 

específica deste público iniciou. Anteriormente a isso, concebiam-se crianças e 

adolescentes como meros objetos de suas famílias, que faziam todas as escolhas para estes 

sem a interferência do Estado. Assim, as práticas com as crianças e adolescentes eram 

semelhantes às realizadas com os adultos e somente após a 1ª Guerra Mundial, na qual 

muitas crianças e adolescentes ficaram órfãos, isso começou a se modificar no cenário 

internacional (Bastos et al., 2016).  

No Brasil nada foi implementado de maneira rápida, ocorrendo três fases em 

relação ao tratamento das crianças e adolescentes. A primeira fase, chamada de penal 

indiferenciada, diz respeito ao período do século XIX até o século XX, na qual os menores 

(termo vigente à época) eram considerados como mini adultos, sendo as penas atenuadas 

por conta da idade, mas o cárcere ocorria junto aos adultos. Aqui, a criança antes dos sete 

anos de idade era considerada incapaz, como um animal (Bastos et al., 2016). 

Já na segunda fase, chamada de tutelar, de 1920 a 1980, os juízes concentravam o 

poder de decisão sobre as penas, considerando que crianças e adolescentes infringiam as 
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normas devido as suas circunstâncias de vida, sendo aplicadas medidas de caráter diverso 

em relação a cada caso. Aqui, a criança e o adolescente são considerados seres inferiores e 

com a personalidade em formação, sendo necessárias medidas com finalidades educativas 

disciplinares. Utilizou-se, nesse período, o Código de Menores, uma doutrina jurídica de 

proteção do menor em situação irregular, ou seja, aquele que se encontrava fora do que era 

considerado “normal”. Para tal criou-se os sistemas Fundação do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM) e Fundações 

Casa, nas quais as famílias entregavam seus filhos para o Estado criar, tutelar. Interessante 

destacar que até aqui não havia diferenciação entre crianças e adolescentes, o que só foi 

estabelecido pelo ECA, considerando crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes 

de 12 a 18 anos incompletos (Bastos et al., 2016).  

Na década de 80, surgiram movimentos populares para revogar o Código de 

Menores, reivindicando a aprovação do ECA, influenciado pelo modelo de Estado 

Democrático de Direito que o Brasil estava adotando após o regime militar (1964-1985), 

buscando garantir a todos a participação no processo democrático do país, incluindo a 

criança e o adolescente como sujeitos de direitos. O contexto histórico, social, político e 

jurídico fez com que fossem promulgados a Constituição Cidadã de 1988 e o ECA em 

1990, com a ideia de proteção integral, rompendo com os antigos sistemas e dando início à 

terceira fase, chamada de garantista ou protetista (Bastos et al., 2016). 

Tal ideia de proteção integral aponta para um ser em desenvolvimento, entre 0 e 18 

anos incompletos, que merece atenção especial, integral e específica das leis e políticas 

públicas, pois, como é possível garantir direitos aos adultos se não se garante às crianças e 

adolescentes – futuros adultos? Ou seja, o ECA é um instrumento de tutela moderno, que 

busca o melhor interesse da criança e adolescente – superiores aos demais, com prioridade 

absoluta nas políticas públicas. Assim, a proteção integral aponta para a obrigação de 

proporcionar desenvolvimento integral do ser para a vida em sociedade, que deve ser 

oferecida por uma rede, que inclui o Estado, a família e a sociedade (Bastos et al., 2016).  

Diante disso, destaca-se a importância do ECA para a construção de políticas 

públicas e de práticas para com os(as) jovens. Será que os(as) adolescentes e jovens 

possuem tal proteção integral nos diversos contextos que fazem parte? Chegou-se de fato à 

fase garantista ou protetista nas práticas pedagógicas que envolvem adolescentes e jovens? 

Mais recentemente houve a conquista do Estatuto da Juventude, em 2013, no qual 

consideram-se jovens, pessoas entre 15 e 29 anos de idade, aplicado excepcionalmente, 

este Estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção integral do(a) adolescente 
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apresentadas pelo ECA. No Estatuto da Juventude há uma redação específica sobre o 

direito à cidadania, à participação social e política do(a) jovem, na qual pode-se observar a 

ideia de protagonismo/participação. 

A partir dessas considerações, torna-se necessário compreender mais 

especificamente sobre as peculiaridades do ECA. 

 

2.4 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 

O ECA advém de movimentos nacionais em favor da criança e do adolescente, que 

anteriormente contribuíram para a elaboração da Constituição de 1988, cuidando para 

incluir nesta, direitos específicos deste público. Dessa forma, na Constituição os artigos 

226, 227 e 228 tratam destes direitos, refletindo normativas internacionais, que também se 

evidenciam no ECA (Bastos et al., 2016). 

No ECA, são apresentados três princípios a serem considerados nas ações junto ao 

público das crianças e adolescentes: o da proteção integral; o da primazia de atendimento 

nas políticas públicas; e o da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tais 

princípios buscam garantir a proteção e defesa dos direitos violados ou não, mas também a 

participação das crianças e adolescentes, ou seja, a consideração da opinião e sentimento 

deles próprios em tudo que lhes diz respeito (Bastos et al., 2016). Aqui, pode-se verificar a 

importância de eles serem considerados como sujeitos ativos nos diversos contextos, 

principalmente na escola – local em que acontece grande parte do desenvolvimento.  

Por meio do ECA, são estabelecidas medidas protetivas e medidas socioeducativas. 

As medidas protetivas são aplicadas a crianças e adolescentes para protegê-los das 

vulnerabilidades a que estão ou podem vir a estar submetidos, de maneira a proporcionar 

que se desenvolvam longe da situação que os tornam vulneráveis, seja o abandono, a 

negligência, violência, entre outras. Já as medidas socioeducativas, são aplicadas apenas 

aos adolescentes, visto que o critério de raciocínio destes é maior que o da criança, ou seja, 

além de lhes serem aplicadas as medidas protetivas, o sistema judicial os responsabiliza 

por atos infracionais por eles praticados (Bastos et al., 2016). Aqui, destaca-se que quando 

há recorrência de atos infracionais pelos(as) adolescentes, isto pode indicar que o sistema 

socioeducativo e até mesmo o protetivo podem não terem sido aplicados. 

O não cumprimento do ECA em diversas situações, pelo país afora, acaba gerando 

uma inconformidade nos adolescentes e crianças e até mesmo na população, que sentem 
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impunidade em relação a ações cometidas por eles que influenciam negativamente na 

ordem pública. No entanto, é preciso investigar e refletir sobre a eficácia das políticas 

públicas, que por vezes não são colocadas em prática, gerando tal situação. Assim, é 

importante compreender que todos são responsáveis pela efetividade destas políticas, 

garantindo a rede de proteção das crianças e adolescentes, mas por vezes, tais atores atuam 

com negligência perante as situações, esperando que a legislação atue por si só (Bastos et 

al., 2016).  

Desse modo, torna-se importante compreender as políticas públicas destinadas às 

adolescências e juventudes, pois estas interferem diretamente no desenvolvimento integral 

dos indivíduos pelas condições de vida que lhes garantem ou não. 

  

2.5 Políticas públicas para as adolescências e juventudes 

 

As políticas públicas, de acordo com Stamato (2008), referem-se à concretização 

dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais que buscam garantir a todas as 

pessoas condições de exercer seus direitos individuais, ou seja, direitos inerentes à pessoa 

humana, como a vida, saúde, educação, alimentação, moradia, esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência comunitária e 

familiar, como apontado no ECA. Diante da expressão dos jovens em quantidade na 

população brasileira, bem como das situações de vulnerabilidade a que estes estão 

expostos, as políticas públicas para o jovem é algo prioritário na agenda nacional. No 

entanto, é preciso considerar que, na atual conjuntura social, por vezes, trata-se de forma 

fragmentada e parcializada as questões deste público. 

A partir das considerações já expostas, vê-se que a maneira como se percebe as 

juventudes e adolescências embasam as políticas públicas voltadas a elas. De acordo com 

as práticas e políticas vigentes, é possível elencar quatro maneiras de perceber os jovens no 

cenário atual, segundo Silva e Lopes (2009): uma etapa que deve preparar para a vida 

adulta, o que, por exemplo, influencia diretamente a educação como uma forma de 

preparar para o trabalho; uma etapa que se destaca por problemas, o que leva à construção 

de políticas públicas de segurança pública e saúde ligadas às drogas, infecções 

sexualmente transmissíveis ou gravidez; o jovem enquanto protagonista, ator estratégico 

do desenvolvimento, no sentido de considerá-lo um capital humano que por si pode 

solucionar seus problemas, desaparecendo o papel do Estado; e o jovem enquanto sujeito 
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de direitos, a qual exige um maior diálogo com as juventudes na construção, avaliação e 

implementação de políticas.  

Dessa maneira, é fundamental identificar as diferentes concepções das 

adolescências e juventudes adotadas nas políticas públicas, na Psicologia, na Educação, no 

campo do trabalho e nos espaços plurais da sociedade brasileira para compreender as ações 

direcionadas a este público. Entretanto, é necessário destacar que os(as) jovens, se 

vistos(as) enquanto sujeitos de direitos, estando numa etapa singular do desenvolvimento 

pessoal e social, pode levar à construção e implementação de políticas centradas na noção 

de cidadania.  

De acordo com Silva e Lopes (2009), há algumas visões enraizadas que consideram 

ser jovem uma preparação para a vida adulta, pela via da educação e do trabalho, e que 

destacam que jovem é aquele que ainda não é, mas que virá a ser apenas no futuro. Tal fato 

o invisibiliza no presente, sendo que este necessita ter espaço de escuta e de fala. Já nas 

políticas em que o jovem é considerado como ator estratégico do desenvolvimento, atenta-

se para o risco de que a juventude não problematize a sua participação social e que, além 

disso, seja responsabilizada a promover soluções para suas próprias situações de 

vulnerabilidade, o que exime os investimentos do Estado.  

A concepção de que a juventude é fundamental na construção e implementação de 

políticas públicas, de acordo com Guedes (2007), é difundida por organismos multilaterais 

– como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco Mundial –  para países em desenvolvimento como 

forma de melhorar as políticas sociais dirigidas a jovens em situação social vulnerável e 

reduzir os índices de pobreza. Aponta-se que a falência fiscal do Estado, ocorrida na 

década de 1980, foi vista pelos defensores do neoliberalismo como uma prova da 

incapacidade estatal como provedor e financiador de políticas públicas, o que foi fecundo 

para o crescimento do espaço público não-estatal, fortalecendo movimentos sociais na 

década de 1990. Assim, tornou-se propício compartilhar com a sociedade, na forma de 

organismos não governamentais, a responsabilidade pela área social, inclusive a área 

educacional. 

Para além dessas ideias, Costa e Vieira (2006) discutem sobre o que consideram 

jovem global, que faz parte de um novo cenário demográfico e sociocultural, no qual os 

adolescentes estão mais interligados que a geração que os precedeu, por meio da realidade 

de comunicação através de satélites, vídeos e a internet, cada vez mais acessíveis, até 
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mesmo para os países pobres. Para os autores, o impacto dessa realidade no 

comportamento seria amplo, diversificado e complexo, o que pode ser visto na realidade 

atual. Essa presença de tecnologia torna o adolescente atual diferente das gerações 

anteriores. 

Partindo desta perspectiva, Costa e Vieira (2006) verificam que a interação da 

mídia eletrônica tende a estimular uma resposta ativa, o que acaba por ampliar a 

necessidade de uma educação para idades menores, melhorada e ampliada a toda 

população infanto-juvenil. Vê-se ainda, que os meios de comunicação e a publicidade 

colocam o desejo de consumo de maneira universal, o que contrasta com as diversas 

situações econômicas e sociais de diferentes grupos que determinam o acesso menor ou 

maior aos bens e serviços.  

Nesse aspecto, é possível identificar que o Estado e a sociedade podem adotar 

diferentes estratégias para atuar nos distintos lugares sociais ocupados pelos jovens. Essas 

estratégias ocorrem no Brasil por duas vias: por políticas de desenvolvimento social – 

como a educação, cultura, lazer e profissionalização – para jovens que estão incluídos no 

sistema social, seja de maneira privilegiada ou subalterna; e por políticas de controle social 

– como segurança pública, justiça e programas de prevenção e repressão ao delito juvenil – 

para jovens excluídos econômica e socialmente (Costa & Vieira, 2006). 

Os avanços legais que a infância e adolescência alcançaram, ainda estão longe de 

permitir que a elite tenha a consciência de que todos(as) os(as) jovens têm potenciais que 

dependem de oportunidades para serem desenvolvidos, o que se constitui ao mesmo tempo 

como um dever e um direito. Afinal, os jovens de setores populares urbanos vivem um 

processo de socialização distinto dos jovens das camadas média e alta, pois vivem em 

famílias que cedo requerem sua participação nas estratégias de subsistência, o que dificulta 

o acesso e permanência na escola. Para os jovens pobres que conseguem uma maior 

permanência na escola, mesmo que inadequada, vê-se que este ambiente é um espaço 

peculiar de socialização, que pode ser construtivo como oportunidade de desenvolvimento 

de potencialidades enquanto pessoas, futuros(as) profissionais e cidadãos (Costa & Vieira, 

2006).  

De maneira a ampliar a visão sobre as políticas públicas direcionadas às juventudes 

e adolescências, Stamato (2008) elencou em sua pesquisa os programas do governo federal 

para a juventude naquele ano, agrupando-os em relação aos ministérios existentes, sendo: 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com três programas; Ministério 

do Esporte, com sete programas; Ministério da Educação, com dez programas; Ministério 
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do Desenvolvimento Agrário, com dois programas; Ministério da Cultura, com um 

programa; Ministério do Trabalho e Emprego, com um programa; Ministério da Defesa, 

com dois programas; Secretaria Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional da 

Juventude, com um programa; e Ministério da Saúde, com um programa. A autora 

considera que, mesmo com estes diversos programas dirigidos às problemáticas dos jovens 

do país, estes mostram que as políticas a esta população ainda não consideram a 

diversidade da condição juvenil contemporânea, e nem consideram uma ideia ampla de 

direitos. Tal fato solicita um aprofundamento na compreensão das necessidades dos jovens 

brasileiros enquanto sujeitos de direitos, de maneira que a formulação de programas 

traduza políticas com perspectivas emancipatórias, contextualizadas e em rede. 

A partir dessas considerações, a presente pesquisa utilizará do termo jovem e/ou 

juvenil ao apontar uma perspectiva social ampla deste público, bem como utilizará 

adolescentes para dizer dos(as) participantes da pesquisa, como utilizado no ECA. 

Ressalta-se que este trabalho concebe as juventudes contextualizadas, no processo de 

garantia de direitos, cidadania e proteção integral aos(as) adolescentes, na qual as 

instâncias públicas apresentam responsabilidade primordial. Nesse sentido, é oportuno 

traçar considerações sobre a Educação e a escola como instituição social. 
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3 A EDUCAÇÃO E A ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL 

  

3.1 O direito à Educação 

 

Discutir juventudes e adolescências implica, quase que diretamente, em dizer da 

Educação – a maior política pública para este segmento da população –, mais 

especificamente do espaço escolar, dado que este é um direito básico em tese garantido a 

todos(as) e perpassa a infância e a adolescência. Mas como promover Educação com 

equidade aos desiguais e, mais especificamente, às juventudes e adolescências? 

Costa e Vieira (2006) fazem uma discussão importante para se compreender a 

Educação no panorama atual do Brasil, partindo dos instrumentos legais que a garantem. O 

direito à Educação – considerada aqui como um conceito de maior abrangência que não 

somente a formal e escolar – é garantido no artigo 205 da Constituição Federal. A partir da 

ideia de que é para todos, tem-se a Educação como política social básica, não podendo 

ninguém ser privado de seu acesso, sendo dever do Estado e da família e tendo a sociedade 

como colaboradora de seu incentivo. Ainda neste, destaca-se o fim da Educação, como 

sendo o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, a realização de suas potencialidades 

para o exercício da cidadania – considerada o desempenho da pessoa na esfera pública – e 

sua qualificação para o trabalho, com habilidades básicas para o desenvolvimento 

profissional.  

A partir da análise deste artigo, é possível identificar que a Educação deve visar o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional do ser humano, ou seja, a pessoa, o cidadão 

e o trabalhador, o que, para Costa e Vieira (2006), se confirma na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) de 1996, que abrange no campo educacional os processos formativos 

desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições e 

movimentos sociais e culturais. Ou seja, tal concepção ultrapassa a ideia de educação 

escolar, vinculando-a ao mundo do trabalho e à prática social.  

Ainda na LDB, Costa e Vieira (2006) discorrem que, para além do que consta na 

Constituição, os princípios que devem inspirar a Educação nacional são os da liberdade e 

da solidariedade. Estes princípios devem ser base de uma ação educativa, de maneira a 

estimular aos que atuam nesta área. Há também o ECA como uma fonte importante que 

embasa as ações com o adolescente e, por conseguinte, supõe-se que aqueles que 

trabalham com este público tenham acesso e compreensão a respeito desta legislação. Tal 
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marco regula direitos fundamentais que devem ser garantidos pelo Estado e sociedade 

como o “Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer” previsto no capítulo IV. 

Destaca-se aqui o direito à Educação, no qual se propõe que a escola permita que o 

indivíduo se desenvolva integralmente como sujeito social, político e crítico, o que vai ao 

encontro da perspectiva da Constituição. 

Dessa forma, moldar a ação ou prática educativa por estes valores é um 

compromisso ético, mais do que uma vontade política, mas se encontra como um desafio 

na Educação, pois qual será o tipo de indivíduo que esta está pretendendo e está formando? 

E qual sociedade está sendo construída ou reafirmada a partir deste trabalho? A que 

sociedade a escola, como instituição, está servindo? Assim, torna-se importante 

compreender sobre a relação entre desenvolvimento humano e a escola.  

 

3.2 O desenvolvimento humano e a escola 

 

Segundo Dayrell (1996), podemos perceber, ao longo dos anos, que a 

homogeneização dos indivíduos como alunos vem a ser a homogeneização da escola vista 

como universal. Assim, a escola por vezes é compreendida como uma instituição singular, 

sempre com objetivos, funções e sentidos únicos, para garantir acesso de todos a 

conhecimentos acumulados pela sociedade, mas na prática cotidiana as ações tomam 

rumos diversos.  

Por sua vez, Vygotsky (2000) aponta que o papel da escola no processo de 

desenvolvimento se diferencia entre conhecimentos construídos na experiência pessoal, 

concreta e cotidiana, e os elaborados em sala de aula por meio de ensino sistemático – 

conceitos científicos. A escola propicia um conhecimento sistemático sobre aspectos que 

não estão associados ao campo de visão ou vivência direta do indivíduo, o que possibilita 

acesso ao conhecimento científico construído e acumulado pela humanidade. Assim, por 

meio de operações que exigem consciência e controle deliberado, a escola permite que os 

alunos se conscientizem de seus próprios processos mentais. 

A partir disso, é possível verificar que as práticas pedagógicas tem se distanciado 

do contexto dos(as) alunos(as). Rego (2009) aponta que as atividades educativas escolares 

devem ser sistemáticas, intencionais e ter compromisso explícito em tornar o conhecimento 

formalmente organizado, sendo os alunos desafiados a entender as bases dos sistemas de 

concepções científicas e tomar consciência de seus próprios processos mentais. Ao 
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interagir com os conhecimentos, o ser humano se transforma e consegue obter novas 

formas de pensamento, inserção e atuação em seu meio, introduzindo novos modos de 

operação intelectual. 

Dessa maneira, a aprendizagem escolar tem grande influência no desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, quando estas estão em construção. Entretanto, de 

acordo com Dayrell (1996), os conhecimentos, por vezes, são reduzidos a produtos que são 

transmitidos ao indivíduo e isso tira o verdadeiro significado que tem o processo de 

construção de conhecimentos. É isto que pode ser revisto, pois a escola é produto das 

relações humanas e valorizar cada indivíduo que ali está, possibilitando uma completa 

construção do conhecimento, permite-lhe ser um construtor social, único em sua 

subjetividade.  

Sobre a multiculturalidade presente na escola e em geral em toda a sociedade, 

Tomazetti et al. (2011) discorrem que as relações dos jovens com a escola são diferentes de 

acordo com a classe social da qual fazem parte, podendo acrescentar a esta ideia também, o 

recorte das relações étnico-raciais, sendo que este espaço é capaz ou não de ampliar a 

experiência de vida dos jovens, havendo em diversos momentos dificuldades de incorporar 

a vida destes nas práticas escolares. Mantém-se uma relação verticalizada do aluno com a 

escola, marcada pela tradição, elitização, com uma formação voltada às camadas sociais 

mais favorecidas, pela cultura do desempenho e busca pelo ensino superior, o que se 

contrapõem às transformações do mundo que o jovem acompanha. Nesse sentido, quando 

são criados espaços na escola para participação do(a) jovem, é possível identificar que 

estes podem ter o intuito de regular a participação deste(a) ator(atriz), como por exemplo, o 

grêmio estudantil, quando já moldado pela instituição. Não basta, portanto, abrir “lugares 

juvenis” sem tomar o(a) jovem em sua forma de pensar. 

Ribas (2004) também considera que a escola propõe uma regulação de 

comportamentos e que para proporcionar um aprendizado social, assim como proporciona 

o aprendizado da matemática, é preciso que crie situações com planejamento, avaliação, 

tomada de decisão e condução de processos de ação, o que se considera uma educação 

voltada ao desenvolvimento do protagonismo juvenil. Reitera-se que estas ideias têm 

grande semelhança com as ideias de Paulo Freire, na proposta de desenvolver pessoas para 

serem sujeitos de sua própria história, com condições de transformar a realidade em que 

estão inseridas quando esta não proporciona o desenvolvimento humano.  

Araújo e Souza (2016) vão ao encontro desta perspectiva, à medida que veem a 

escola como uma instituição reprodutora e transformadora do modelo social do qual faz 
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parte, por meio das relações sociais que nela se estabelecem. Neste estudo, do qual a autora 

da presente pesquisa também participou, realizou-se um trabalho com adolescentes e viu-se 

que estes têm uma concepção da adolescência baseada em uma perspectiva natural e 

liberal, reproduzindo os discursos da escola e da família. Os participantes apontaram crer 

na escola como detentora do poder de transformação de sua realidade social, no entanto, 

esta não contribui para a proliferação da igualdade de direitos, mantendo uma relação 

verticalizada com eles, que pouco são ouvidos e valorizados. 

Cunha (2005) entende a escola como uma instituição social que tem o dever de 

educar para a convivência, auxiliando na construção de relações que favoreçam o diálogo, 

a compreensão e a tolerância. Desse modo, a escola educa tanto quando fala e tanto quando 

se cala sobre diversas questões. A respeito disso, notam-se relações sociais marcadas pela 

dominação, através de micropoderes e competitividade, fazendo que a prática pedagógica 

se transforme, por diversas vezes, uma violência simbólica, o que se dá pela imposição de 

significados. Assim, se no passado a Educação contribuiu para a conservação do sistema, 

atualmente ela também pode exercer tal papel ou pode trabalhar para transformar as formas 

de se pensar e se fazer a si mesma. Isto pois, a escola tem grande papel no processo de 

mudança social, entretanto, a Educação se faz em diversos contextos em que existem 

relações humanas. Freire (1987), citado por Cunha (2005), aponta que as relações são a 

matéria prima da aprendizagem, na perspectiva do indivíduo como sujeito histórico. 

Sobre tais relações, Guedes (2007) desenvolveu uma pesquisa com alunos do 

ensino médio e, na visão deles, o que mais lhes agrada na escola são os professores, 

apontando para um potencial positivo destes na vida daqueles. No entanto, os professores, 

que poderiam utilizar essa influência para organizar ações protagonistas, não o fazem na 

maioria das vezes. Tal autor ainda aponta que o aluno do ensino médio que decidir 

modificar sozinho sua realidade social encontra um cenário no qual as condições 

pedagógicas e de gestão das escolas não ajudam. Dessa forma, faz-se necessário 

compreender a concepção de indivíduo atual da legislação brasileira que poderia atuar na 

gestão das escolas influenciando nas práticas pedagógicas que levam ao desenvolvimento 

de indivíduos emancipados.  

 

3.3 Concepção de indivíduo da Educação brasileira 
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Costa e Vieira (2006) discutem que os ideais de liberdade no século XX advêm da 

ideia de indivíduo do Ocidente, já os ideais de solidariedade advêm da ideia de indivíduo 

do socialismo, sendo a junção do melhor destes dois mundos uma nova forma de 

vislumbrar o horizonte para a Educação. Complementar a esta ideia, vê-se nos objetivos da 

República Federativa do Brasil, um ideal de sociedade livre, justa e solidária. Mas como 

concretizar isto? Tal pergunta acaba por levar à ideia de Educação já levantada acima, ao 

buscar transparecer na prática educativa ações construtivas, emancipatórias e solidárias. 

Há, então, uma transformação da visão do educando ao longo do tempo, de passivo para 

ativo no processo de escolarização.  

É possível verificar que tal visão sobre a educação se assemelha à proposta da 

Escola Nova, como sinaliza Gadotti (1993), que discute a ideia de autonomia da escola, 

com métodos ativos e livres que possibilitem o desenvolvimento pessoal do aluno como 

fator de mudança social, permitindo uma livre organização dos estudantes, um 

autogoverno, centrado no aluno. Lemme (2005) e Azevedo (2006) esboçam que este 

movimento – Escola Nova – surgiu na década de 1920, quando o Brasil passava por um 

momento de crescimento industrial e de expansão urbana, necessitando de uma educação 

organizada e democrática. Grupos de intelectuais brasileiros sentiram a necessidade de 

preparar o país para acompanhar esse desenvolvimento e para eles uma Educação de 

qualidade era o caminho para alcançar tal objetivo, além de ser promotora da igualdade 

entre os indivíduos e do direito de todos à Educação. 

A Escola Nova defendia uma aprendizagem dinâmica em que o educando é o 

centro do processo. Nesta perspectiva, a aprendizagem é construída por meio de vivências 

práticas, pelas quais o educando constrói seu conhecimento e o educador é um facilitador, 

deslocando o foco do processo de ensino-aprendizagem para o aluno, suas necessidades, 

desenvolvimento e interesses. Este método provocou uma verdadeira revolução na 

metodologia do ensino, que passou a adotar o campo de experimentação como fator 

fundamental na construção do conhecimento. Os principais feitos desta concepção foram 

constituir a Educação como uma atividade socializadora, em que se aprende com os outros, 

criando a visão de que a escola não prepara para a vida, ela é parte da vida. Um local de 

convivência e troca de experiências onde o indivíduo ganha sentido vivendo em sociedade. 

Aqui, a aprendizagem deixa de ser um processo de assimilação de conteúdos e passa a se 

basear nos saberes que motivam os aprendizes, superando o caráter puramente intelectual e 

tomando características sociais, além de ser mais flexível e autônoma, voltada para os 

interesses dos educandos (Lemme, 2005; Azevedo, 2006).  
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Contudo, no período de implantação destas ideias, um grande problema do Brasil 

foi a falta de democracia que impossibilitou uma sociedade igualitária preparada para os 

fundamentos da nova escola. Alguns dos feitos da Escola Nova estão refletidos na 

Educação contemporânea brasileira, principalmente pela socialização e a visão de que a 

escola já é uma parte fundamental da vida, sendo ainda mais visíveis e presentes na 

educação infantil em que as experiências, o lúdico e a motivação, por vezes, norteiam as 

práticas pedagógicas (Lemme, 2005; Azevedo, 2006). 

A discussão sobre as ideias da Escola Nova mostram-se semelhantes às abordadas 

por Costa e Vieira (2006), sendo que estes veem que a Educação, prevista na legislação 

brasileira, se materializa em quatro grandes eixos: o aprender a ser – descobrir-se; aprender 

a conviver – interagir, comunicar-se e cooperar; aprender a fazer – praticar os 

conhecimentos que construiu; aprender a aprender – construir bases para continuar 

aprendendo. A partir disso, o jovem pode desenvolver competência pessoal, social, 

produtiva e cognitiva, o que amplia a Educação para o conjunto de experiências humanas e 

estende-a ao longo de toda a vida.  

Não muito distante, estes ideais de Educação também podem ser relacionados à 

Pedagogia da Autonomia descrita por Freire (1996), para a qual educar exige equilíbrio e 

discernimento nas decisões. Tal autor aponta ser inadmissível pregar a democracia e 

autonomia, e ao mesmo tempo coagir o educando à soberania arrogante do professor, pois 

é preciso entender e respeitar a liberdade, a individualidade e dignidade do aluno. Aqui, 

quando o(a) professor(a) se coloca na condição de eterno aluno(a), consequentemente se 

capacita para assumir e entender a dinâmica de ser professor(a), de maneira a ter o 

conhecimento como objetivo e a agregar ao cotidiano o que tem aprendido como 

professor(a), visto que, por meio desse entendimento, defender-se-á a democracia, o 

respeito, as diferenças e a dignidade. 

É necessário problematizar que Freire (1996) não estava falando a partir das 

condições atuais das salas de aula e de algumas medidas implantadas na escola, tais como: 

turmas com mais de trinta alunos, o ciclo e a progressão continuada, as condições físicas, 

arquitetônicas e materiais da escola. Por vezes, as condições das quais Paulo Freire 

discorria eram mais difíceis que as atuais, sejam em termos materiais, estruturais e de 

formação profissional. Entretanto, isto não impede que as reflexões desse autor sejam 

problematizadas na escola da atualidade, pois o que e como a escola existe, contempla o 

contexto que permitiu a validação de um discurso hegemônico específico, como as atuais 

leis que regem a Educação. 
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Pode-se destacar de Freire (1996), por exemplo, a ideia de que, diante de todas as 

situações, educar exige saber escutar, mas que se trata de uma escuta que compreende o 

que o outro quer dizer, pois muitas vezes o que se tem é uma fala de cima para baixo na 

qual o aluno não pode se revelar. Portanto, é por meio da escuta que se percebe o que ele 

está internalizando e como está sua tomada de consciência. Falando, o educando se afirma 

sujeito do conhecimento, pois a Educação é ideológica, mas também dialogante. 

Entretanto, a ideologia por si só tem o poder de alienar fazendo com que se aceite os fatos 

sem questioná-los.  

Desse mesmo modo, de acordo com Camacho (2004), diversas ações 

institucionalizadas na escola acabam por reproduzir um ofício de aluno que estabelece uma 

relação utilitarista com o saber e, consequentemente, ele pode desenvolver uma rejeição 

pela escola. Isto, pois há uma falta de iniciativa de ações voltadas ao interesse e vivências 

dos adolescentes na cultura escolar – por vezes ultrapassada e não pressionada a mudanças 

pelas forças sociais. Assim, partindo das necessidades apresentadas no ECA para garantia 

do direito à Educação, é evidente que as escolas públicas realizam, amparadas em suas 

condições de maneira geral, muito menos do que deveriam em diversos aspectos, dentre 

eles, ações de incentivo à participação efetiva dos(as) alunos(as) nos processos de 

construção das práticas pedagógicas. Por isso, torna-se importante compreender como as 

políticas educacionais interferem na construção da cultura escolar.  

 

3.4 Políticas educacionais 

 

As políticas educacionais contemplam um conjunto de ações, programas, projetos e 

leis que movimentam a Educação, pautada numa concepção de sociedade e indivíduo 

específica. Lima, Aranda e Lima (2012) destacam que as políticas educacionais, no Brasil, 

não estão imunes à manipulação da ordem capitalista mundial. Busca-se Educação para 

todos, mas geram-se alunos excluídos na própria escola, acentuando o analfabetismo 

funcional e o avanço minoritário para o ensino superior. Os autores asseveram que se cria 

um discurso pautado na participação popular, mas na prática atua-se com autoritarismo 

dentro das instituições.  

Em seu trabalho, Girotto (2018) apresenta análises de alguns documentos 

publicados por grupos e institutos a respeito das posições que tem adotado para nortear as 

reformas educacionais no Brasil e no mundo. À medida que há amplas relações entre a 
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Educação e a economia no interior do modo de produção capitalista, tais grupos possuem 

um papel na condução das políticas educacionais. Resultado disso, o orçamento do Estado 

é disputado por agentes de diferentes escalas espaço-temporais a todo momento, sendo 

interessante para estes intervir nos rumos das políticas educacionais e em suas diversas 

dimensões.  

Assim, o projeto proposto por tais grupos é o de construir um modelo de Educação 

economicamente viável, sendo a contenção de investimentos em Educação o centro do 

atual ciclo de reformas educacionais colocadas em prática na América Latina. Destaca-se, 

nessa lógica, o empresariado transnacional e diferentes organizações como principais 

agentes na difusão de um discurso que traga princípios da nova gestão pública como molde 

base para a Educação. No Brasil, por meio da mediação de alguns grupos, os interesses 

destes têm avançado nas políticas educacionais, expressos em documentos publicados por 

estes, que foram analisados no trabalho deste autor (Girotto, 2018).  

Nessa perspectiva, nomear para cargos do Ministério da Educação e de órgãos 

subordinados a ele, pessoas vinculadas ao interesse do setor empresarial e dos organismos 

internacionais, já é uma prática recorrente. Dentre os documentos analisados, Girotto 

(2018) aponta que o “Achieving world class education in Brazil: the next agenda”, 

publicado pelo Banco Mundial em 2010 e retomado nos demais documentos, compreende 

que o principal desafio dos governos brasileiros seguintes é diminuir o custo da Educação 

do país, atribuindo ao gasto com salários de docentes – considerados altos – o aumento 

destes custos. O Banco Mundial propõe, então, mudanças na carreira docente e na 

contratação de professores, facilitando o ingresso de pessoas não formadas para tal na área, 

aumentando alunos por sala e alterando a formação inicial dos professores com a oferta de 

cursos rápidos de treinamento. Tal argumento reforçado em outros documentos, como o 

publicado em 2016 pelo Instituto Airton Senna em parceria com a Fundação Santillana, 

discorre sobre o manejo em sala de aula, reduzindo o trabalho docente à mera 

instrumentação. 

Percebe-se que, a partir da solução indicada acima, o currículo e as avaliações 

padronizadas cumprem a função de controle técnico do trabalho docente, pautado pela 

eficiência, como no documento “Professores Excelentes: como melhorar a aprendizagem 

dos estudantes da América Latina”, também do Banco Mundial. A ideia de eficiência tem 

norteado as políticas mais recentes de Educação, que apresentam um viés tecnicista, sendo 

a narrativa principal dos documentos analisados por Girotto (2018) em sua pesquisa, o que 

leva a reduzir investimentos e ampliar resultados medidos por testes padronizados. Ainda 
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nesta ideia de eficiência, os documentos analisados indicam que as políticas educacionais 

devem ampliar a relação entre setores privados e públicos na gestão da educação pública, 

para construir arranjos institucionais que busquem cobrar mensalidades nas universidades 

públicas e promover mudanças curriculares no ensino médio. 

Em 2014, o Banco Mundial publicou outro documento com foco no gerenciamento 

e controle do trabalho docente, que aponta que a eficiência deste ocorre através da gestão 

da sala de aula, que consequentemente melhora a aprendizagem dos alunos. Tal argumento 

desconsidera todas as demais dimensões que podem interferir na relação professor-aluno, 

resultando em uma interpretação de abstracionismo pedagógico, no qual o contexto da 

prática educativa é negado, contribuindo para a aversão à diversidade (Girotto, 2018).  

Já no documento publicado em 2015, em parceria entre a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Instituto Airton Senna e a 

Fundação Santillana, este gerenciamento da prática docente se reflete nas competências 

socioemocionais – discurso que apregoa que as escolas devem desenvolver valores 

individuais básicos da administração capitalista que permitirão que o indivíduo possa 

competir em um mundo marcado pelas desigualdades. Ou seja, não se busca superar as 

mazelas sociais, mas responsabilizar os próprios sujeitos por seus sucessos ou fracassos. 

Girotto (2018) indica que criticar esse discurso não busca desconsiderar a dimensão afetiva 

da relação educativa, mas superar a lógica que reduz a afetividade ao domínio técnico-

instrumental descolada da realidade. 

Evidencia-se, então, que este ciclo atual de reformas educacionais no Brasil se 

baseia na disputa pelo orçamento público, o que desafia os defensores de outro projeto de 

Educação, que tem como princípio a defesa de um sistema nacional educativo equitativo, 

gratuito e de qualidade socialmente referenciada, já lançado, segundo Girotto (2018), no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024). Plano este que necessita ser defendido 

principalmente no que se refere à ampliação de investimentos públicos, resistindo, assim, a 

medidas como a emenda constitucional que limita investimentos públicos, a reforma do 

ensino médio e outras que resultam na ampliação das desigualdades. Outro desafio é se 

contrapor à redução do trabalho docente à dimensão técnica, visto que este precisa ser 

reconhecido em sua complexidade, articulação teoria e prática, ação e processo contínuo de 

formação para a reflexão cotidiana.  

É possível analisar que as políticas educacionais, além de recursos públicos, 

disputam a formação de mentalidades adequadas ao novo momento do capitalismo, no qual 

busca-se indivíduos assujeitados e não pensantes, ao contrário do que se busca com a 
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educação emancipatória. Assim, a partir deste retrato das influências das políticas 

educacionais atuais, é possível refletir mais adequadamente sobre a gestão democrática das 

escolas, visto que é o modelo de gestão defendido pelos(as) estudiosos(as) que 

argumentam em prol de uma Educação emancipatória, que pode ser materializada por meio 

– e não apenas – de práticas pedagógicas, mas deve ser analisado em sua eficácia e 

eficiência sempre com base em uma reflexão ampla do contexto e interesses em questão, 

principalmente daqueles que legislam no país. 

 

3.5 A gestão democrática das escolas 

 

A gestão democrática é um paradigma das reformas educacionais dos anos 1980, 

sendo apontada na Constituição de 1988 e na LDB de 1996, e compõe o ideário do Estado 

Democrático de Direito no marco do qual se busca maior participação de todos(as) os(as) 

atores(atrizes) na construção e implementação das políticas públicas. O princípio da gestão 

democrática foi assumido com diferentes sentidos, significados e motivações desde então, 

podendo ser com a intenção de participação como já colocado, ou até mesmo com a 

intenção de redução de gastos do Estado pelos neoliberais.  

Gadotti (1993) já argumentava que a política democrática de Educação no Brasil é 

uma reivindicação antiga, que propunha uma democratização da gestão na qual o tema 

autonomia da escola aparecesse nos debates pedagógicos e reformas educacionais. Tais 

ideias, segundo este autor, podem criar uma perspectiva privatista da Educação, com uma 

desobrigação do Estado. No entanto, reitera-se que o princípio de que a Educação é dever 

do Estado não implica numa imobilização da população, pois esta é um dever de todos. 

Destaca-se a ideia de que quando há uma mobilização de diversos atores em defesa do 

ensino público, é possível pressionar ainda mais o Estado no cumprimento de seu dever, 

visto que uma população acostumada a receber um bom serviço se mobiliza para continuar 

a tê-lo e a construí-lo cotidianamente. 

No espaço da escola, a gestão democrática busca permitir uma autonomia dos(as) 

atores(atrizes), o que pode afetar diretamente na função da equipe escolar e em suas 

práticas pedagógicas, o que a presente pesquisa afirma ser de essencial importância para 

uma Educação emancipatória. Ou seja, as escolas são instituições sociais que precisam ser 

administradas e geridas por formas de organização e gestão que permitam atividades e 
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práticas pedagógicas, por meio do ensino e da aprendizagem, que promovam o 

desenvolvimento de potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos(as) alunos(as).  

A partir disso, é possível dizer que a qualidade do ensino oferecido pela escola 

depende da organização e gestão escolar, bem como da organização do sistema de ensino. 

Já a organização do sistema de ensino, depende da concepção de sociedade e indivíduo que 

irão levar à construção de objetivos propostos para a Educação. Sendo assim, a escola 

necessita de meios organizacionais para atingir seus objetivos, e estes variam de acordo 

com as concepções adotadas pelos(as) atores(atrizes) escolares. Por exemplo, se o(a) 

professor(a) concebe o(a) adolescente enquanto sujeito de direitos, tende a buscar práticas 

para com este(a), que busquem sua autonomia e participação.  

O termo gestão educacional é mais recentemente utilizado, visto que antes das 

reformas educacionais utilizava-se administração e organização escolar, que eram mais 

baseados nos estudos da administração geral. O termo gestão é mais abrangente, visto que 

traz consigo uma visão sistêmica do ensino e busca planejar, organizar e mobilizar pessoas 

a participarem efetivamente na melhoria da qualidade do ensino. A. R. Souza (2006) 

aponta que a partir de 1980 o termo administração escolar foi substituído por gestão 

escolar, influenciado por trabalhos acadêmicos da época que traziam a natureza política e 

pedagógica da ação de gestão das escolas. Tais trabalhos suscitaram novos 

questionamentos até então sem importância, como a democratização da gestão escolar, 

inspirando novos estudos. 

Como referido, o Brasil adota constitucionalmente, no artigo 206, o princípio da 

gestão democrática para os rumos da Educação, o que também é explicitado na LDB de 

1996 e no Plano Nacional da Educação de 2014, que exigiu dos entes federados uma 

normatização que garantisse a implementação da gestão democrática em seus contextos, 

em até dois anos. Na publicação de Souza e Pires (2018), estes apresentam que até o 

período da sua pesquisa somente 11 dos 26 estados, além do Distrito Federal, já possuíam 

normas específicas sobre este ponto, mas quase todos os estados já contavam com 

normativas sobre alguns dos aspectos da gestão democrática. Este é o caso de Minas 

Gerais, que possui legislação que trata do grêmio estudantil, do conselho escolar e das 

eleições para diretores 

Destaca-se que a prioridade dos estados é focar a gestão democrática no contexto 

escolar, mas não tratam desta no sistema educativo como um todo, o que significa que o 

esforço para garantir que as relações se pautem pela democracia é voltado às escolas, mas 

o sistema do qual elas fazem parte não é alcançado por tais princípios, o que gera grande 
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contradição, podendo as escolas não conseguirem atingir seus objetivos, visto que o 

exercício democrático se encerra nos limites escolares, não chegando no sistema 

educacional. Os autores alertam que num país no qual a democracia não foi experimentada 

de forma ampla e com solidez, como é o caso do Brasil, as leis podem não garantir a 

implementação da gestão democrática da educação pública (Souza & Pires, 2018). 

Lima (2018) está em concordância com estas ideias, visto que em seu trabalho 

aponta o quão difícil é concretizar a democracia na gestão escolar, mesmo que tal objetivo 

tenha sido formalmente, pela via da lei, incluído nos contextos político e social. Sobre isso, 

o autor apresenta várias dificuldades; umas destas diz respeito ao quão desafiador é 

democratizar a gestão de uma organização tradicionalmente resistente, especialmente pelo 

contexto de regimes ditatoriais em longos períodos. Por isso, destaca-se a importância de 

democratizar os regimes políticos e manter legislações baseadas no princípio da gestão 

democrática e da participação, mas por vezes isso é insuficiente para garantir a efetiva 

democratização da gestão escolar. Outra dificuldade vem da circunstância histórica e 

política da gestão democrática nas escolas, que não possibilita o tempo necessário para sua 

consolidação, mas requer políticas públicas avançadas, coerentes e continuadas, num 

contexto marcado por políticas educacionais neoliberais.  

O pesquisador Lima (2018) salienta que é preciso distinguir a democratização 

política da legislação democrática e a concretização desta nas práticas sociais e educativas. 

Isso, pois a cultura democrática não se constrói rapidamente e nem por meio de práticas 

oligárquicas, patrimonialistas ou tecnocráticas. Assim é importante compreender que o 

processo de democratização passa por retrocessos em sua agenda e na concretização de 

direitos, incluindo os educacionais, que parecem assegurados e adquiridos, mas não estão 

consolidados. 

Lima (2018) destaca que nem a instituição escolar e nem a atividade de gestão 

foram construídas historicamente por objetivos democráticos, que são recentes e foram 

reforçados com a consideração da Educação como direito humano fundamental, atribuindo 

à escola novas responsabilidades na formação dos cidadãos. O modelo organizacional da 

escola moderna tem influências de organizações militares, religiosas e industriais, com a 

lógica da racionalização, formalização, hierarquização e ideais produtivistas do 

capitalismo. 

A gestão democrática da escola pública, pode facilmente se tornar um complexo de 

práticas sem sentido democrático. Por isso, deve ser um processo contínuo e nunca 

concluído, de aprofundamento e principalmente de vivência da democracia na escola. 
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Dependendo da estrutura, regras, processos e práticas efetivas de eleição, colegialidade e 

participação na tomada das decisões, o grau da democracia nas escolas se diferencia. 

Assim, o processo de ensiná-la e aprendê-la ocorre por meio de seu exercício e 

participação dos diversos atores na gestão, e não isolando professores em programas, 

metas, plataformas informáticas ou em um regime avaliaocrático (Lima, 2018). 

Se o corpo docente perde a capacidade de decidir sobre questões educativas e de 

implicar alunos e demais atores nestas, a democracia se reduz, resultando em maior 

ativismo instrumental sem liberdade. Desse modo, a gestão democrática na escola é uma 

questão central no processo de democratização da Educação, da realização do direito à 

Educação para e pela democracia. É por isso que o tema da gestão democrática é parte do 

currículo escolar, como dimensão do processo educativo, sendo essencial ensinar a 

democracia, a participação e a cidadania ativa através da prática cotidiana neste contexto 

(Lima, 2018). Entretanto, para Lima et al. (2012), a democratização da sociedade depende 

essencialmente dos que estão no poder, assim, não existe um modelo certo para colocar a 

gestão democrática no eixo coletivo e tirá-la do eixo da centralização de poder.  

Na investigação destes últimos autores (Lima et al., 2012), profissionais da 

Educação apontaram que a gestão democrática hoje se materializa por instrumentos de 

participação legitimamente considerados, mas que estes têm sido implementados pela 

obrigatoriedade, o que os descaracteriza. Assim, a gestão democrática, que supõe a 

articulação de todos, se mostra como um processo lento e apresenta grande distância entre 

o discurso e a prática, pois, ao manter a centralização das decisões e organização no 

diretor, não rompe com o modelo autocrático de gestão. Por fim, os pesquisadores 

apontaram que a gestão democrática se baseia no coletivo, na participação política, mas na 

prática se estagna na dimensão consultiva, de informação e reproduz relações submissas 

entre membros e dirigentes. 

Os autores mencionados acima destacam que uma possível saída a essa proposição 

e caminho para a emancipação do Estado se baseia no rompimento com a lógica capitalista 

e na universalização da Educação e trabalho docente como atividade humana auto 

realizadora. O que acontece é que o supérfluo é decidido pelo que chamam de comunidade 

escolar – que na prática não tem identidade coletiva – e as decisões substantivas são 

centralizadas em alguns. A partir destas considerações é possível levantar uma questão: por 

meio da gestão democrática, qual a função das relações escolares nas práticas 

pedagógicas?  
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3.6 A função das relações nas práticas pedagógicas 

 

Na construção coletiva da escola, Gadotti (1993) aponta que a divisão social do 

trabalho entre os que dirigem, os que executam e os que recebem, acontece na escola de 

forma hostil, na qual poucos de fora desta instituição detêm o poder de decisão e controle e 

os demais somente executam tarefas às quais não atribuem sentido. Por vezes, isso se 

agrava quando se separa os “especialistas” dos professores, o que esvazia o papel 

educativo deste último. Assim, predomina-se ainda hoje, mais de 25 anos após os escritos 

deste autor, uma pedagogia conteudista e de cunho funcionalista, o que retira o entusiasmo 

dos(as) educadores(as) na construção do saber elaborado junto aos(as) alunos(as), 

sufocando a multiculturalidade deste tempo. 

Para além da verticalidade das relações escolares, Leite (2008) aponta a afetividade 

como um fator importante para determinar a natureza das relações entre os sujeitos e os 

diversos objetos de conhecimento, bem como a disposição dos alunos nas atividades 

propostas e desenvolvidas. Assim, com base em algumas pesquisas, o autor aponta que 

interpretações dos alunos sobre o comportamento dos professores são de natureza afetiva e 

isto influencia na aprendizagem, destacando então que a mediação feita pelos professores é 

um fator fundamental na determinação da relação do aluno com o objeto do conhecimento. 

Ou seja, considera-se que o(a) professor(a) é o(a) principal mediador(a), na escola, da 

relação do(a) aluno(a) com o conhecimento, mas todas as relações construídas neste espaço 

são de suma importância para atingir os objetivos da Educação.  

Silva e Santana (2016) indicam que os jovens passam a maior parte do seu tempo 

na escola, assim como os professores, necessitando que a interação entre estes ocorra, mas, 

para tal, é necessária uma formação multidimensional dos docentes. Isso porque os alunos 

buscam no professor muito além da informação, mas um aprendizado sobre sistematização, 

interpretação e organização desta informação. Aqui, o professor deve ter a capacidade de 

ensinar os alunos a organizarem seus pensamentos, o que exige do profissional uma 

formação continuada a respeito das demandas apresentadas pela escola e pelos jovens. Os 

autores apontam ainda que o protagonismo juvenil é uma possibilidade de modificar a 

realidade da escola que atua com a perspectiva do aluno como passivo e do professor como 

transmissor de conhecimento.  

Tal ideia de mudança na direção das relações escolares pode ser estendida para 

além da relação entre professores(as) e alunos(as). Bock (2004) afirma que os indivíduos 

são criadores de suas criaturas, como concebido na Psicologia Sócio-histórica, levando a 
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perceber que num plano vertical pelo qual a escola e o sistema educacional atuam 

majoritariamente, todas as relações refletem as perspectivas que o sistema educacional, 

legislador e avaliocrático impõe. O que vai ao encontro da perspectiva de Freire (1996), de 

que se a administração educacional não trata os professores e demais profissionais com 

dignidade e decência, dificilmente tais profissionais cumprirão o dever de respeito para 

com o educando.  

Em uma pesquisa realizada por Bock (2004), analisou-se concepções de 

adolescência presentes em livros para orientar pais/responsáveis e professores. Identificou-

se uma concepção de fase natural do desenvolvimento humano, com características 

desvalorizadas na sociedade, sendo o adulto a meta de desenvolvimento. Roehrs, Maftum e 

Zagonel (2010), em pesquisa com professores, também identificam que estes consideram a 

adolescência como fase que prepara o indivíduo para a vida adulta, marcada por 

características específicas como tendência grupal, instabilidade e agressividade. Tal 

realidade pode esclarecer em partes a dificuldade da relação professor(a)-aluno(a), pois 

este(a) profissional ainda concebe o(a) adolescente sem gênese social, o que faz com que 

deixe de incentivar relações de parceria com ele(a). Assim, esta visão enraizada no 

professorado pode impedir de inserir o adolescente no contexto escolar como parceiro 

criativo, com projetos de futuro e com necessidades atuais que podem ser realizadas no 

tempo presente. 

Tais perspectivas confirmam o que Leite (2008) aponta a respeito das interações 

sociais. O autor afirma que elas permitem que manifestações da postura do professor diante 

do aluno ganhem significado e, com a aquisição da linguagem, a afetividade adquire novas 

formas de se manifestar, mais complexas, transformando-se ainda em níveis mais elevados 

de exigência afetiva, como respeito e reciprocidade. Assim, em sala de aula, a afetividade 

não se restringe ao contato físico presente na relação professor-aluno, mas se estende às 

decisões sobre as práticas pedagógicas que o professor assume, fazendo que todas as etapas 

do trabalho pedagógico sejam repensadas pelo viés da afetividade.  

Tais experiências demonstram a necessidade de realizar novas pesquisas na escola, 

de maneira a (re)pensar as concepções e práticas, bem como criar novas possibilidades de 

atuação dos(as) atores(atrizes) deste contexto a partir deles(as) próprios(as) e não de 

receituários homogêneos do que deve ser feito. A escola possui papel fundamental na 

construção das subjetividades, sendo que ações devem ser realizadas para contribuir para a 

valorização da diversidade, e também para garantir a escuta dos(as) adolescentes. 

Entretanto, um(a) dos(as) atores(atrizes) fundamentais destas ações, o(a) professor(a), 
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necessita ter maior compreensão da realidade em que atua e comprometimento com seu 

papel, visto que é o(a) mediador(a) direto dos(as) adolescentes com a escola. 

A mediação, para Leite (2008), é uma condição fundamental no processo de 

construção de conhecimento do aluno, fazendo com que sua qualidade determine a 

qualidade da relação deste indivíduo com o objeto do conhecimento. Isto implica 

diretamente no planejamento educacional, pois as condições de ensino devem ser pensadas 

e desenvolvidas considerando a diversidade de aspectos que envolvem tal processo. Assim, 

a relação professor(a)-aluno(a), em suas dimensões afetiva, cognitiva, dentre outras, 

precisam ser consideradas no processo de desenvolvimento de um indivíduo pautado na 

emancipação, o que afirma a participação dos(as) adolescentes enquanto sujeitos ativos no 

processo de ensino-aprendizagem e o(a) professor(a) enquanto principal mediador deste.  

Como apontado por Leite (2008), o processo de aprendizagem do aluno pode ser 

facilitado por certas decisões pedagógicas, que podem estar ligadas a relações afetivamente 

positivas que se constituem entre o aluno e os objetos do conhecimento. No entanto, as 

decisões inadequadas da equipe pedagógica também podem dificultar o processo de 

aprendizagem e ter implicações que afetam a dimensão afetiva, podendo os conteúdos e o 

espaço escolar se tornarem aversivos para as experiências juvenis. Assim, a qualidade da 

mediação vivenciada pelo indivíduo, seja na escola ou em qualquer outro espaço de 

aprendizagem, impacta diretamente na constituição deste enquanto sujeito de direitos. Vale 

ainda salientar que outros fatores do contexto escolar interferem na constituição deste 

indivíduo, tais como infraestrutura e projeto educativo que os reconheça sujeitos de 

direitos.  

Por fim, muito se fala em protagonismo juvenil, participação e em uma Educação 

emancipatória, mas o que isso significa no espaço da escola e até mesmo na sociedade 

atual? Qual papel esta perspectiva tem desempenhando na construção da sociedade e nos 

planos políticos que os governos têm desenhado? Como se alinham estes planos a 

perspectiva da democracia? 
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4 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO/DA PROTAGONISMO/PARTICIPAÇÃO 

JUVENIL 

 

4.1 Os usos dos termos 

 

Protagonismo juvenil ou participação juvenil são termos encontrados na literatura, 

ao longo dos anos de maneira muito ambígua, com vários usos e significados, seja para 

fins políticos ou educacionais. Por vezes, protagonismo juvenil se alia ou se diferencia de 

participação juvenil. Neste trabalho, optou-se por utilizar protagonismo/participação 

juvenil como sinônimos, associando os termos à prática pedagógica escolar que é baseada 

na legislação educacional que se utiliza destes. 

Dessa forma, torna-se fundamental compreender como o protagonismo juvenil e a 

participação juvenil têm sido utilizados ao longo do tempo e qual a postura crítica que se 

adota nas diferentes formas de concebê-los. Stamato (2008) relata que autores que estudam 

o protagonismo juvenil, com base em diversas teorias e concepções, ora indicam tal termo 

como conceito, ora como estratégia e ora como metodologia, associado sempre à 

participação do jovem, mesmo que esta não fique óbvia em seus significados e caminhos a 

serem trilhados para seu alcance.  

Konterlinik (1999) apresenta que participação parece uma palavra mágica, utilizada 

para resolução de diversos problemas sociais e redução de custos dos diferentes sintomas 

causados pelas crises que as sociedades enfrentam. Os adolescentes, sendo um público que 

ocupa grande espaço social, acabaram por se tornar uma preocupação da opinião pública, 

incluindo-lhes, assim, na vida social para a participação, de maneira a prevenir 

comportamentos indesejáveis, como a criminalidade e a prostituição. No entanto, a 

democracia, intenção desta participação, depende de como ela é promovida, necessitando 

de ações diárias que combinem direitos e responsabilidades.  

Uma síntese de pesquisas sobre o protagonismo juvenil foi realizada por R. M. 

Souza (2009), analisando o período de 1985 a 2005. Identificou-se que tal termo só 

começou a ser utilizado na década de 90 para as organizações de terceiro setor se referirem 

à juventude pobre, com a conotação de capacidade intrínseca de ser ator principal da 

própria história. Destacou-se, no ano de 1985, a construção de políticas públicas 

específicas para a juventude no Brasil. É por conta desta trajetória que esta autora afirma 

que o uso do termo protagonismo juvenil tem pouca inserção no âmbito acadêmico, 

estando mais presente em documentos do governo para identificar movimentos políticos de 
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jovens, como o movimento estudantil. Entretanto, é preciso perceber que em muitos destes 

discursos políticos o jovem é apontado como alguém que detém grande responsabilidade 

social, o que implica em problematizar que ele não é o único ator social.  

Stamato (2008) apresenta o protagonismo juvenil discorrido na legislação brasileira 

como um empoderamento do jovem, como agente ativo na construção da juventude 

enquanto categoria social consciente de seu papel na sociedade. E mesmo nos textos de 

Organizações Não-Governamentais (ONG’s) que falam sobre o protagonismo juvenil, por 

vezes, com aspectos salvacionistas, se rompe com a imagem de apatia e alienação atribuída 

ao jovem. Aqui, a autora reitera tal termo como vago e fluído, se adequando às 

perspectivas de quem o utiliza, o que pode gerar intervenções contraditórias à ideia de 

sujeito de direitos que deve ser garantida ao jovem. 

No Brasil, segundo Ribas (2004), a mortalidade juvenil cresce em consequência da 

violência, o que acaba por chamar o jovem para este debate, por ser parte do problema, 

levando à ideia de que também é parte de sua solução. Destaca-se, para este autor, que as 

mídias não veiculam situações cotidianas favorecendo reflexões sobre estas, mas 

apresentam um estereótipo de jovem alienado das questões sociais e rebelde em busca de 

sua liberdade. Dessa maneira, o jovem é visto como sinônimo de satisfação pessoal. 

Para quebrar tal perspectiva, Lima et al. (2012) consideram a participação como 

uma categoria histórica construída nas relações sociais, que orienta ações apreendidas para 

que o indivíduo se constitua enquanto ser humano, sujeito de sua própria história. Colocar 

isso em prática não é tarefa fácil na escola, pois a gestão democrática para ser legítima 

deve fazer valer a participação e a democracia sem demagogia, considerando as questões 

contextuais que se apresentam.  

Para além disso, a compreensão do que significa participar pode influir nas ações 

para tal. Estar presente, por exemplo, não garante a participação dos adolescentes na escola 

e a não-participação também pode ser uma ação política estratégica, rejeitando as 

possibilidades estreitas de participação. Assim, o discurso da participação somente na 

tomada de decisões é perigoso, pois a gestão escolar é mais do que tomar decisões, trata-se 

de democratizar a gestão ampliando a participação em todos os processos, sejam 

reguladores, fiscalizadores, avaliadores e decisórios na vida política e social da escola e da 

sociedade. A participação, de fato, só ocorre se o indivíduo tiver condições adequadas para 

isso, tendo acesso à dimensão macro da instituição. A participação por si não garante a 

democracia, pois depende de formas participativas dialogadas que garantam a 
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compreensão mais complexa do contexto escolar por meio de instrumentos e processos de 

gestão escolar (R. M. Souza, 2009). 

Para Stamato (2008), quando o termo protagonismo juvenil se associa a 

intervenções de diferentes tipos e matizes, este pode ser contraditório ao empoderamento e 

à luta social2, gerando antagonismos e questionamentos sobre o seu uso, o que torna 

importante o aprofundamento de seu estudo com bases científicas, para compreender os 

aspectos psicológicos, sociais e políticos por detrás de sua utilização. 

Enfim, as maneiras de conceber o protagonismo e a participação vão variar de 

acordo com interesses políticos e sociais. E, para os(as) adolescentes, o discurso do 

protagonismo e da participação está cada vez mais presente, principalmente para incentivar 

um movimento individual e coletivo em prol das próprias questões. Assim, torna-se 

importante compreender como tais termos têm sido utilizados por grupos mais específicos 

para incentivar o voluntariado, sendo esta uma ação cada vez mais crescente no país.  

 

4.2 Protagonismo/participação juvenil e o voluntariado 

 

O tema protagonismo ou participação tem sido muito utilizado por organizações do 

terceiro setor. R. M. Souza (2009) discorre que o incentivo ao voluntariado aponta para 

uma transformação do mundo por meio do assistencialismo, que muitas vezes é 

relacionado ao protagonismo. Esta concepção torna-se equivocada e alienante, visto que se 

trata de uma lógica empresarial, na qual o empreendedor social se confunde com a noção 

de cidadania.  

Bonfim (2010) discorre em seu trabalho sobre uma “cultura do voluntariado” no 

Brasil, que representa o exercício da cidadania e uma forma de enfrentamento do que se 

denominam problemas sociais. No entanto, afirma que analisar o voluntariado deve ser 

algo realizado por meio da compreensão das relações que o constituem e o particularizam 

em cada sociedade e época. A crítica levantada diz respeito à funcionalidade que o 

voluntariado tem no Brasil, por meio da lógica capitalista que, apropriando-se de valores 

como a solidariedade, aponta tal cultura como uma forma de estabelecer um consenso e um 

padrão de intervenção social. A autora argumenta que a crença na ideia de que o 

voluntariado demonstra o amadurecimento da sociedade ou da consciência cidadã é um 

 

2 Stamato (2008) indica que a raiz etimológica do conceito de protagonismo juvenil aponta um fortalecimento 

do poder do jovem, que é ativo na participação em prol da transformação política e social. 
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equívoco, e está ligado a um conjunto de determinações econômicas, políticas e 

ideológicas que surgiram a partir da década de 1980, no que ela chama de “cultura da 

crise”, levando a pensar que o voluntariado ou ações voluntárias seriam a principal saída 

para a resolução dos problemas sociais nesta conjuntura.  

Aqui destaca-se a Constituição de 1988 como uma maneira de transformar a 

assistência em direitos. No entanto, esta não conseguiu romper com o que a autora chama 

de capitalismo tardio, que predomina numa lógica privatista no enfrentamento das 

manifestações da questão social, sendo os serviços públicos recorridos pelos indivíduos em 

último caso, fazendo com que procurem suprir suas necessidades no âmbito privado 

(Bonfim, 2010).  

Trazendo para a conjuntura atual do Brasil é possível perceber uma semelhança 

com o período que Bonfim (2010) cita, no qual o movimento político ideológico que busca 

garantir uma continuidade da hegemonia burguesa também busca barrar o avanço de 

conquistas democráticas que vinham acontecendo e consequentemente buscam uma 

redução do Estado no que se diz respeito à regulação econômica e gastos sociais, pois 

culpabiliza o ente estatal por grande parte das mazelas brasileiras, justificando a 

privatização de setores estratégicos de produção, reduzindo sua responsabilidade perante as 

sequelas da questão social e estabelecendo parcerias com o terceiro setor. Aqui, destaca-se 

a relação indissociável do neoliberalismo e a precarização da vida, com parâmetros de 

meritocracia, separação da cidade em espaços classistas, individualismo no qual há uma 

ausência de posicionamento sobre o contexto e o medo como afeto biopolítico central do 

poder. Sobre isso Freire (1996) problematiza, dizendo que no assistencialismo os 

ofendidos não percebem que a razão de sua dor esta no sistema social, econômico e 

político perverso, mas consideram estar em sua própria incompetência, o que reforça o 

poder do sistema. 

O que se observa é que a sociedade, por meio do voluntariado, busca resgatar 

valores como generosidade, compaixão e solidariedade, o que é contraditório, visto que a 

sociedade atual apresenta um individualismo perverso no qual se incentiva a solidariedade 

ao mesmo tempo em que se incentiva uma competição acirrada por uma vaga no mercado 

de trabalho, por exemplo. Aqui se tem obviamente a cultura do voluntariado que, por 

vezes, se assemelha ao protagonismo juvenil incentivado pelas mídias e algumas 

organizações do terceiro setor. Ocultam-se as divisões e diferenças sociais fazendo com 

que estas pareçam uma simples diversidade individual, de maneira a ignorar as 

desigualdades que são produzidas por uma sociedade de classes, o que evidencia medidas 
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de incentivo do Estado a ações que valorizam a solidariedade social por meio da 

participação dos jovens em projetos não governamentais que promovam a consciência 

cidadã, retirando da Educação e/ou da Assistência Social seu papel como política de 

garantia de direitos constitucionais que permitam que o indivíduo tenha o exercício de 

construção de si próprio como indivíduo crítico e político (Bonfim, 2010).  

Esse desenvolvimento da perspectiva privada por meio das organizações do terceiro 

setor tem uma tendência a naturalizar os processos sociais, como se as manifestações dessa 

questão social, como a pobreza, a precariedade na habitação, na saúde, fossem externas e 

a-históricas, sendo que o que se pode fazer seria administrá-las ou amenizá-las. Com isso, 

dá-se uma ênfase à Educação com uma campanha do voluntariado cujo alvo preferencial 

seja o jovem. A educação atua, segundo Bonfim (2010), de maneira a perpetuar e reforçar 

a homogeneidade, ocultando as relações de exploração para que as diferenças sociais 

possam conviver em harmonia. O que se pode refletir é que o protagonismo juvenil, 

levantado pela cultura do voluntariado, retira do Estado e da escola – como instrumento 

deste – o direito garantido de construção de um indivíduo capaz de compreender, analisar e 

atuar sobre a realidade social a qual pertence. Assim, qual seria o projeto ético político que 

tal protagonismo juvenil, incentivado pelo Estado, por vezes, por meio das ONG’s, atende? 

Não seria o terceiro setor uma forma de privatização das políticas públicas para as 

juventudes levando para a lógica privatista e mercantilista o desenvolvimento 

emancipatório dos(as) adolescentes? Tal desenvolvimento busca uma cidadania 

emancipatória ou tutelada a interesses específicos do mercado?  

Compreende-se que as ações voluntárias podem estar comprometidas com variados 

objetivos, como apontado por Bonfim (2010), e desenvolvem por vezes atividades 

fragmentadas, localizadas e assistemáticas, com práticas assistencialistas e clientelistas, 

sendo que ainda, deve-se considerar que há variadas motivações para sua prática, no bojo 

de um projeto político que busca somente amenizar as sequelas da questão social, que é 

naturalizada e pode ser no máximo objeto de uma intervenção política limitada, que 

responsabiliza os indivíduos pelos problemas sociais e destaca a necessidade de uma 

reforma moral como condição para obter mudanças sociais. Reitera-se que este não é o/a 

protagonismo/participação juvenil que este trabalho defende.  

Ainda ao encontro desta perspectiva R. M. Souza (2006) aponta que o discurso 

oficial de ONG’s e órgãos governamentais sobre o protagonismo juvenil encenam uma 

participação social com ações isoladas e particulares no lugar de movimentos politizados 

de jovens, fazendo com que o voluntariado esteja acima da transformação social. Isso 
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responsabiliza o jovem por sua inclusão na sociedade, negando determinações sociais e 

mascarando direitos como oportunidades. 

Como Ribas (2004) aponta, o protagonismo juvenil deve ser uma alternativa para a 

problematização das questões sociais, pois pode promover uma participação mais 

consciente dos jovens nas atividades e projetos de caráter público, sendo um compromisso 

com a democracia. No entanto, o autor reitera que nem toda participação contribui para o 

desenvolvimento social, sendo que a participação que promove isto deve se relacionar com 

questões de interesse coletivo, com manifestações de opiniões pessoais que possam intervir 

e avaliar seus resultados de maneira dialógica. Assim, pode-se refletir que só é possível 

falar em democracia em uma sociedade de indivíduos emancipados, ou seja, que estão de 

fato comprometidos com o desenvolvimento social coletivo. 

Partindo destas ideias, essa pesquisa utilizará o termo participação juvenil como 

sinônimo de protagonismo juvenil, mas é preciso compreender que sozinho ou sem tal 

associação, este termo pode não contemplar a perspectiva do protagonismo juvenil, visto 

que participar por si só das atividades escolares ou da sociedade pode não implicar em 

envolver-se na perspectiva democrática e emancipatória da consciência sobre a realidade 

do contexto em que se está inserido e das consequências e responsabilidades que tal 

participação envolve. Por outro lado, participação em sua essência deve ser considerada 

como uma ação política de transformação social. Assim, para compreender melhor tal 

perspectiva, é importante entender as bases teóricas que ajudaram a construí-la. 

  

4.3 Antônio Carlos Gomes da Costa e o conceito de protagonismo juvenil 

 

Guedes (2007) afirma que Antônio Carlos Gomes da Costa foi o criador e 

propagador do conceito de protagonismo juvenil no Brasil, por meio de dois livros 

publicados nos anos de 1999 e 20003. Nestes estudos, o termo é visto como sendo uma 

modalidade de ação educativa por meio da criação de espaços e condições que possibilitem 

ao jovem o envolvimento em atividades de resolução de problemas reais, atuando com 

iniciativa, liberdade e compromisso; sendo personagens principais em uma participação 

ativa e construtiva de si mesmo e da sociedade. Esta concepção de Costa teve suas origens 

 

3 “A presença da Pedagogia: teoria e prática da ação socioeducativa” e “Protagonismo juvenil: adolescência, 

educação e participação democrática” respectivamente.  
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nas ideias de Roger Hart e Alain Touraine, as quais o autor relacionou à questão da 

Educação. 

Costa e Vieira (2006) apontam que Antônio Carlos Gomes da Costa em uma 

viagem à América Central conheceu as ideias de Roger Hart, psicólogo social dos Estados 

Unidos, que falava sobre protagonismo de crianças e adolescentes. A partir disto, Costa 

baseou-se no que era assimilável da proposta de Hart, visto que algumas ideias não se 

pareciam com as contidas no ECA. Posteriormente, buscou estudar a trajetória do 

protagonismo juvenil para elaborar um marco teórico que pudesse expor o trabalho que foi 

desenvolvido pela Fundação Odebrecht – uma organização de terceiro setor – sobre tal.  

Souza e Dutra-Thomé (2014)4 discorrem que Roger Hart foi o primeiro que propôs 

o modelo teórico de participação infanto-juvenil, no qual destaca tipos de participação 

semelhantes a degraus de uma escada, pelos quais a participação pode ser classificada. Nos 

primeiros degraus, tem-se uma participação por meio da presença física de adolescentes 

nas atividades, mas sem sua participação efetiva. Nos degraus mais acima, há uma 

presença juvenil marcada pela influência de interesses políticos e institucionais. Já no topo, 

destaca-se uma participação genuína, variando somente nos níveis em que as crianças e 

adolescentes são ouvidos, entendidos, informados e consultados, o que influenciaria 

diretamente no processo de participação. Aqui, a participação implica na capacidade de 

pensar por si só, podendo contar com apoio e orientação de adultos, se necessário. Destaca-

se, então, a importância de ouvir o que os(as) adolescentes dizem sobre suas vivências, de 

maneira a considerar sua opinião na elaboração de programas educativos. 

No Brasil, o Estatuto da Juventude (2013, p. 27) destaca o que entende como 

participação juvenil:  

I – A inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua 

concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição 

central nos processos políticos e sociais; 
II – O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham 

por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do 

País; 
III – A participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a 

defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e 
IV – A efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a 

voz e voto. 

 

4 As autoras (Souza & Dutra-Thomé, 2014, p. 195) destacam, ainda, outros autores internacionais, como 

“Phil Treseder (1997), Harry Shier (2009), Jaume Trilla e Ana Novella (2001), Louise Chawla, 2001), 

Nandana Reddy e Kavita Ratna (2002)”, com outros modelos que classificam as formas de participação, os 

quais se voltam para o processo de participação do adolescente, considerando sua disponibilidade e 

motivação. 
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Tal concepção se assemelha à perspectiva de Costa e Vieira (2006), pois privilegia 

a inclusão dos jovens nos espaços de decisão sobre o contexto do qual fazem parte, seja a 

escola, comunidades ou outros. Especificamente na Educação, tal documento aponta para a 

importância de se garantir a participação efetiva do público juvenil na gestão democrática 

das escolas. Aqui, pode-se ampliar para a construção das práticas pedagógicas que os 

envolvem dentro e fora da sala de aula. Para além disso, o Estatuto da Juventude legitima a 

perspectiva de que o jovem é ativo na construção de si e do mundo por meio de leis e 

programas que fomentam sua inclusão nas políticas e a garantia de direitos.  

Partindo destas ideias, entende-se que o protagonismo juvenil proposto por Antônio 

Carlos Gomes da Costa acrescenta contribuições à discussão do tema no cenário da 

educação, no que diz respeito à construção da participação democrática desse público. 

Entretanto, essa discussão se limita a propor tal concepção enquanto modalidade de ação, o 

que reduz a possibilidade de pensar o/a protagonismo/participação juvenil como um eixo 

norteador, ou seja, como um princípio básico a ser considerado nas práticas pedagógicas 

que podem ser revistas em suas concepções e formas de construir-se e implementar-se, de 

maneira a promover espaços de pertença legítima dos(as) adolescentes, bem como serem 

construtores(as) das políticas destinadas a eles(as). Desse modo, é preciso estar atento aos 

atrelamentos das concepções, seja a interesses democráticos ou neoliberais, visto que estes 

últimos tendem a restringir a participação e o protagonismo juvenil a uma mera ação ou 

prática. Assim, faz-se necessário refletir sobre as relações possíveis entre o/a 

protagonismo/participação juvenil e a democracia. 

 

4.4 Protagonismo/Participação juvenil e democracia 

 

A partir das considerações sobre adolescência, Educação e 

protagonismo/participação juvenil, percebe-se que a efetiva participação dos(as) 

adolescentes na escola só é possível por meio de uma gestão democrática eficiente e 

contextualizada. Entretanto, também se sabe que na prática há desafios a serem enfrentados 

para sua efetivação, visto que a Educação é foco de interesses múltiplos na sociedade. 

Assim, discutir o/a protagonismo/participação juvenil de cunho democrático envolve 

diversas reflexões baseadas nestas ideias já elencadas.  

Para Stamato (2008), mesmo em um sistema político democrático garantido em lei, 

que em teoria se organiza em torno dos princípios da igualdade e equidade, a desigualdade 
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e a ausência de políticas públicas adequadas às necessidades e demandas da população 

aumentam a violência e a desorganização social. Assim, tal contradição afeta os jovens, 

principalmente das classes sociais mais pobres, reduzindo suas possibilidades de inserção 

social e aumentando a aproximação com a violência. Na escola, para A. R. Souza (2009), a 

gestão é um fenômeno fundamentalmente político e, por isso, base para processos de 

disputa e dominação. Segundo a legislação, a gestão democrática deve se pautar pelo 

princípio democrático, assim como o método também deve ser democrático, mas pouco se 

sabe o que isso significa na ação concreta das escolas pelo país afora.  

Se a ação política tem como interesse o poder, na gestão democrática o poder 

assemelha-se à capacidade humana de agir em conjunto com outros, construindo uma 

vontade comum; o que é contrário à ideia de poder como controle sobre outros para levá-

los a fazer o que este que detém o poder quer. Assim, a forma como se lida com o poder 

pode demonstrar uma vocação mais ou menos democrática (A. R. Souza, 2009). 

A. R. Souza (2009) discorre que, em muitos casos, apresenta-se que a democracia é 

o respeito à maioria nas decisões, mas é preciso refletir que isto, sendo realizado no mundo 

da democracia representativa formal, sem a promoção do diálogo, humanização e 

emancipação do indivíduo, pode incorrer no risco de padronizar as tomadas de decisão em 

procedimentos que podem expressar mais violência que democracia. Isto pois, a maioria, 

quando está ciente do controle que tem sobre as decisões, pode não abrir mão de suas 

posições, mesmo que estas não sejam embasadas em fortes argumentos, usando a força. É 

o que acontece na instituição escolar, por exemplo, nos conselhos, quando se pautam pela 

maioria e não pelo diálogo e alteridade. Assim, a força do argumento é uma alternativa ao 

tipo de força aqui criticado. 

A partir desta perspectiva, a gestão democrática é um processo político em que os 

atores atuam na/sobre a escola não somente na tomada de decisões, mas também na 

identificação de problemas, discussões, deliberações, planejamentos, encaminhamentos, 

acompanhamentos, controle e avaliação do conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento 

escolar. Tal processo se sustenta no diálogo, na alteridade e no reconhecimento das 

especificidades técnicas das variadas funções dos atores da escola, tendo a participação 

como base para construção coletiva de normas e processos, garantindo a todos o acesso às 

informações da escola. Desse modo, a gestão escolar é um processo que deve ter a 

democracia como princípio, pois a escola é para todos e para o interesse de todos, 

utilizando para tal, métodos também democráticos, ou seja, a democracia é uma ação 

educativa (A. R. Souza, 2009).  
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Sabe-se que tais ideias pouco ocorrem na realidade da gestão escolar, mas 

contribuem para observar tal fenômeno e propor mudanças. A gestão democrática se 

materializa, além de tudo, em ações voltadas à educação política, pois criam e recriam 

alternativas democráticas no cotidiano da escola, principalmente nas relações de poder. 

Mas esta educação política encontra obstáculos em sua efetivação, pois em seu lugar 

aparece a reprodução do autoritarismo, na própria educação escolar. Isto pois, a escola se 

constituiu a partir dos mesmos princípios que instituíram a sociedade, com manutenção e 

reprodução da cultura que ocorre fora da escola, por meio da classificação, enfatização de 

melhor ou pior, recrutamento à força, e outras características perversas e que vão de 

encontro ao que realmente se necessita na Educação para formação de indivíduos 

emancipados (A. R. Souza, 2009).  

Para superar as desigualdades sociais que a escola reproduz, é importante uma ação 

social coletiva em que esta instituição renove seus rumos e organização, mas fazê-lo 

esperando uma ação individual das pessoas em busca de sua emancipação é uma utopia, 

pois como superar as desigualdades que a sociedade de classes impõe, sendo a escola um 

instrumento de reprodução e adaptação? Desse modo, para pensar a democracia é 

necessário pensar nas possibilidades reais de sua realização, de maneira a não cair na 

democracia estética, em que basta que as pessoas façam escolhas. A democracia se faz na 

ampliação real das condições de superação das desigualdades sociais e menos nas 

definições formais, constitucionais dos direitos. 

A educação política surge da democracia vivenciada ou visualizada e está centrada 

na ideia de participação, ou seja, a participação política se aprende na prática democrática. 

Regras e normas buscam garantir tal participação buscando sua normatização, o que por 

vezes pode dificultá-la, pois a participação conquistada torna-se formal, regulada, 

impedindo-se ações inusitadas, mitificando-a. Isso pode ser visto nas escolas, através do 

processo de regulação e organização da participação, o que pode comprometer a 

participação democrática (A. R. Souza, 2009). 

Para A. R Souza (2009), na escola, os instrumentos organizacionais e legais, como 

conselhos, eleições, associações e grêmios, não efetivam a participação política ativa só 

por existirem, podendo se tornar burocratizantes e pouco democráticos. Estes instrumentos 

só são potência quando se tem a democracia e o diálogo como princípios para a vida, 

transformando-os em método. 

Em consonância com estas ideias, Souza e Pires (2018) apontam que a democracia 

só se faz possível por meio de condições reais para tal, que pressupõe como princípio a 
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participação. Porém, tal participação deve ser crítica, associada à ideia de autonomia, que 

ocorre sempre em relação a algo, nunca isolada. A autonomia da Educação e da escola, por 

exemplo, é construída, relativa e relacional, ou seja, a escola vai agir levando em 

consideração o que está a sua volta. Por isso, a gestão democrática trabalha com a 

descentralização, que traz o incentivo à autonomia, na qual os atores escolares num plano 

político encontram possibilidades de definirem em conjunto os rumos da escola e do 

sistema educacional. 

A partir disso, é possível conceber que quando se tem a participação com 

autonomia, é possível que a democracia se efetive a partir de um projeto construído 

coletivamente. E isso leva a conceber que a gestão democrática não nasce em gabinete de 

gestores, mas conta com ampla participação dos atores da escola, não bastando leis para 

garanti-la. A gestão democrática, para além da legislação, deve garantir o direito ao livre 

pensamento e expressão, criando possibilidades do novo e do diferente, de acordo com as 

necessidades do contexto, para os rumos da Educação e da escola (Souza & Pires, 2018). 

Sabe-se, então, que as práticas pedagógicas na escola dependem de todo panorama 

social, político, cultural e econômico do contexto, fazendo que o/a 

protagonismo/participação juvenil nestas práticas necessite cada vez mais de uma ampla 

análise e propostas de ações coletivas. Assim, torna-se necessário traçar uma discussão 

sobre tal temática.  
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5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PROTAGONISMO/PARTICIPAÇÃO JUVENIL 

 

5.1 Práticas pedagógicas e mediação pedagógica 

 

Uma prática pedagógica é aqui considerada como processos de ensino e 

aprendizagem para propiciar o desenvolvimento pleno do(a) educando(a) por meio de 

várias práticas no “chão” da escola. Dessa forma, uma prática pedagógica relacionada ao/a 

protagonismo/participação juvenil não o/a discute como tema, mas o/a pratica como eixo 

norteador das ações cotidianas e da maneira de conduzir tais ações, baseando-se no 

planejamento pedagógico. R. A. Silva (1999) discorre que as práticas construídas pelos 

professores no dia a dia, trazem consigo, sejam conscientes ou não, as concepções 

pedagógicas que eles possuem. No entanto, na escola pública, o autor percebe que as 

teorizações que são produzidas, muitas vezes em outras instâncias, têm grande dificuldade 

de serem conhecidas, devido a mediações mal agenciadas, o que causa perdas importantes. 

Tais perdas se dão principalmente pela falta de debate coletivo das propostas curriculares, 

sendo que boas, avançadas e novas propostas não são assumidas pela equipe escolar.  

Tais mediações podem ser construídas de algumas maneiras, tendo cada uma delas 

consequências diferentes. Em uma mediação produzida por meio da gestão democrática e 

com convenções, as mudanças têm mais chances de serem praticadas de fato. Se as 

mediações não são produzidas por práticas democráticas, mas sim por jogos de força 

política e ordens administrativas, pode-se crer que será difícil as mudanças se tornarem 

realidade na escola. Para R. A. Silva (1999), se as mediações são democráticas, é preciso 

compreender quem é o professor e o aluno daquela escola, de maneira a planejar algo que 

de fato tenha efeito, por meio de condições de trabalho específicas, com auxílio de toda a 

rede escolar - professor, aluno, direção, pais/responsáveis etc. 

R. A. Silva (1999) apresenta algumas tendências pedagógicas5 sistematizadas e, 

posteriormente, as relaciona e discute na relação com outras práticas pedagógicas que são 

 

5Sobre as tendências pedagógicas destacam-se três: tradicional e tecnicista; crítica social dos conteúdos e a 

tendência libertadora; e libertária. Na primeira, há um planejamento socioeconômico central e o professor 

deve executar a instrução de unidades de ensino, garantindo objetivos. Assim, o indivíduo é produto do meio 

e o mundo já é construído. Aqui, o professor transmite o conhecimento pela repetição de informações e 

exercícios mecânicos, e o aluno se apossa, sendo o conhecimento cumulativo e dedutivo. Na segunda, a 

relação aluno/conhecimento/professor é construída na totalidade social e a construção de conhecimento é um 

ato político e busca emancipação das camadas populares. As práticas são uma relação direta do que é vivido 

pelo aluno, confrontado pelo saber trazido de fora, sendo o professor mediador disto. Há uma 

problematização da prática social por “temas geradores” com uma metodologia dialógica que busca a 
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utilizadas na escola, mas que a primeira sistematização não aborda, destacando que a teoria 

auxilia muito, mas que esta deve ser utilizada concomitantemente ao que se escuta no 

“chão” da escola, pois o conhecimento é produzido e ensinado a partir de diversos 

referenciais. A partir das tendências, percebe-se que a proposta de uma prática pedagógica 

voltada ao/a protagonismo/participação juvenil se assemelha às ideias da tendência 

libertária, pois na vivência das relações constrói-se o que se adequa como prática 

pedagógica às condições de trabalho. O autor ainda enfatiza que, de acordo com o 

referencial, cada prática pedagógica demonstra uma determinada forma de pensar o 

conhecimento e o processo para sua construção ou transmissão. Também destaca que as 

condições de trabalho fazem com que os modelos teóricos e concepções de professores 

escapem às suas práticas, sendo que uma prática sem fundamentação, por vezes pode ser 

contraditória ou estéril na construção de um conhecimento necessário para a emancipação 

ou a autonomia do indivíduo.  

R. A. Silva (1999) discute que o que acontece em sala de aula pode não corroborar 

com nenhuma destas tendências, e aponta algumas práticas, tais como: chegar a um 

“molde” com a turma; expor a matéria no quadro; a aula-livro; aula fichinha, com sínteses 

de pensamentos sobre uma realidade; mesma aula para diversas turmas, mesmo que em 

escolas diferentes; e a aula-vídeo. Nota-se que tais práticas podem não corresponder a 

nenhuma tendência, mas sendo mais crítico, pode-se identificar nelas uma tendência 

tradicional predominante. Assim, a forma como o(a) aluno(a) lida com a aula diz muito da 

postura do(a) professor(a) em relação ao conhecimento e se ele(a) questiona ou não as 

diversas situações acerca deste. Não seria a atitude do(a) aluno(a) de decorar a matéria para 

passar de ano reflexo disso? Será que a escola e a sua função educativa estão totalmente 

desconexas? 

A respeito destas perspectivas, é preciso destacar que não é fácil transformar a 

prática pedagógica do professor que “detém o saber” para aquele que facilita/orienta o 

processo de ensino-aprendizagem, visto que tal profissional trabalha assim há muito 

tempo, pensando o indivíduo como um depósito de informações. Também é preciso pensar 

que mesmo com capacitações que permitam apresentar novas práticas pedagógicas, se 

estas tiverem um espaço curto de tempo e pouco aprofundamento, não têm a capacidade de 

 

construção, apropriação e reconstrução do conhecimento, sendo o mundo uma construção histórica, social, 

política e cultural. Na terceira tendência, tem-se as mesmas ideias da segunda, mas se difere pela ideia de que 

o conhecimento resulta da vivência do grupo e busca construir respostas a problemas sociais em questão, não 

tendo um modelo de metodologia, sendo indicado a atividade grupal sem poder e autoridade, na qual o 

professor e aluno encontram-se em uma relação igualitária (Silva, 1999). 
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estimular o professor a se despir de sua tradição pedagógica para aplicar um método 

desconhecido (Santos, 1999). 

Santos (1999) afirma que a prática pedagógica precisa ser reformulada de maneira 

geral, ou seja, do planejamento até a avaliação, para que de fato se atinja a compreensão de 

como o aluno constrói o seu conhecimento e como acontece seu processo de 

desenvolvimento. Porém, não há regras para apontar como se deve interferir na 

aprendizagem, mas é necessário considerar que os alunos são diferentes, bem como suas 

vivências propiciam desenvolvimentos em ritmos diversos, o que exige atenção do 

professor e uma intervenção pedagógica perspicaz. Destaca-se aqui, assim como no 

protagonismo/participação juvenil, um(a) professor(a) orientador(a)/facilitador(a) da 

aprendizagem.  

Para Vygotsky (1988), o aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento 

do indivíduo, pois não deve se limitar a determinar os níveis de desenvolvimento, mas é 

necessário descobrir as reais relações entre o processo de desenvolvimento e a capacidade 

de aprendizado. Tais relações podem ser compreendidas se determinados dois níveis de 

desenvolvimento: o real, no qual se verifica aquilo que o aluno consegue fazer por si 

mesmo; e o nível potencial, que é aquilo que ele consegue fazer com auxílio, ou mediação 

do outro. Entre estes níveis, tem-se a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), pela qual 

é possível compreender aquilo que ainda não se desenvolveu, mas que pode ser 

desenvolvido, provendo um instrumento aos educadores por meio do qual é possível 

compreender o curso do desenvolvimento. 

Rego (2009) discorre que a qualidade do trabalho pedagógico pode ser medida pela 

promoção de avanços no desenvolvimento do aluno, através do conceito de ZDP. Isso joga 

por terra algumas ideias cristalizadas no campo pedagógico, como a visão de que há pré-

requisitos para alguns aprendizados. Aqui são os processos de aprendizagem que 

impulsionam o desenvolvimento, amadurecendo no aprender; e a escola desempenha bem 

seu papel à medida que parte daquilo que a criança ou adolescente já sabe, ampliando e 

desafiando a construção de novos conhecimentos, estimulando processos internos que 

podem ser bases para novas aprendizagens. 

A partir disso, evidencia-se a importância da mediação do(a) professor(a), que se 

somente atuar com aquilo que o(a) aluno(a) já sabe não provê desenvolvimento, e é o que 

ocorre em diversas práticas pedagógicas. Vygotsky (1988) dá um exemplo a respeito disso, 

quando diz que constatar que duas crianças de 10 anos têm a idade mental de oito e aplicar 

nestas as mesmas atividades pedagógicas, não é garantia de um avanço na aprendizagem 
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escolar, visto que uma delas, pela ZDP, poderia alcançar com mediação pedagógica 

operações mentais prospectivas de uma idade mental de nove e a outra de 11 anos, de 

acordo com suas peculiaridades individuais e contextuais.  

Tais questões levantadas corroboram com a ideia de que a relação professor(a)-

aluno(a) precisa ser levada em consideração na construção das práticas pedagógicas, visto 

que sem uma aproximação destes(as) atores(atrizes) em suas potencialidades, a mediação 

pedagógica se fragiliza e não cumpre o seu papel de proporcionadora de desenvolvimento. 

Pela perspectiva do/a protagonismo/participação juvenil, o(a) professor(a), enquanto 

mediador(a), precisa envolver seu aluno(a) na cena educativa, partindo deste(a) para a 

construção das ações e trabalhando com ele(a), visto que somente por meio do 

desenvolvimento de funções mentais complexas este(a) pode compreender as relações e 

conjuntura às quais faz parte e se posicionar diante destas.  A partir disso, faz-se importante 

também compreender como as políticas educacionais influenciam nas práticas pedagógicas 

de cunho protagonista/participativo.  

 

5.2 Participação/Protagonismo juvenil e políticas educacionais 

 

A participação ativa do aluno na escola, segundo Stamato (2008), surgiu na década 

1920. Já os grêmios estudantis surgiram na década de 1960 como os primeiros canais 

institucionais de participação dos estudantes na gestão escolar, seguido nos anos 1980 pelo 

surgimento dos conselhos escolares envolvendo os demais atores na direção da escola. 

Assim, o protagonismo juvenil se tornou uma estratégia político-pedagógica para a 

formação integral do indivíduo.   

Costa e Vieira (2006) apresentam que o protagonismo juvenil busca o 

estabelecimento de uma corresponsabilidade entre os jovens e adultos pelo que ocorre com 

este público, sendo que resulta de sua ação conjunta. Exige-se então uma postura 

pedagógica contrária ao paternalismo, assistencialismo ou manipulação, mas com sólido 

realismo pedagógico pela diretividade democrática e progressivamente decrescente do 

educador. Desse modo, as práticas pedagógicas podem ser vistas não como técnicas, mas 

como processos educacionais que, aliadas ao/a protagonismo/participação juvenil, por 

meio das relações, produzem práticas emancipatórias que permitem a construção de um(a) 

jovem protagonista, comprometido(a) com a democracia e com a cidadania. 



63 

 

Ao se pensar nos múltiplos adolescentes, emergentes de diversas realidades e como 

já apontado, com uma autonomia relativa, é necessário lutar por uma cidadania ativa do 

jovem, na qual este participe da formulação de práticas pedagógicas, e não somente as 

receba, como acontece atualmente. Pondera-se, assim, que os documentos internacionais 

que descrevem participação como atividade individual, apontando para a necessidade do 

fazer, criando assim uma ilusão do domínio e do poder, e retirando do Estado sua 

responsabilidade sobre os direitos básicos, não são atinentes à genuína participação (R. M. 

Souza, 2009).  

No cenário nacional, Leão e Santos (2018) apontam que, para um plano prático de 

participação dos jovens na escola, após a redemocratização política no Brasil, a gestão 

democrática das instituições públicas de ensino, como um princípio da Constituição de 

1988 e da LDB de 1996, teve como instrumentos essenciais os colegiados, projetos 

pedagógicos e organizações estudantis. Tal ênfase na participação estudantil continuou nas 

reformas curriculares do ensino médio posteriores. Na prática, diferente do que se esperava 

dos alunos, houveram mobilizações a partir de junho de 2013, seguidas por ocupações nas 

escolas e instituições de ensino superior públicas em 2015 e 2016. Tais ocupações 

demonstraram um envolvimento coletivo dos estudantes contra as modificações impostas 

pelo governo, agindo de maneira a resistir a estas, que os afetavam de maneira negativa.  

O termo protagonismo juvenil na Educação aparece como um eixo fundamental das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) formalizadas na 

Resolução nº 3 de 1998. Há, ainda, na LDB de 1996, bem como em orientações de órgãos 

estaduais, o incentivo à abertura da gestão escolar para a participação dos alunos, com o 

intuito de colocá-los como centro da cena, diferente do que ocorre (Zibas, Ferretti, & 

Tartuce, 2006). 

Para Zibas et al. (2006), na concepção das DCNEM o protagonismo juvenil é 

apresentado privilegiando a participação dos jovens na construção de atividades voltadas à 

construção do conhecimento e de valores. A partir disso, o professor tem a posição de 

orientar e não mais de ensinar, como já discorrido por outros autores. No entanto, a cultura 

escolar calcada no trabalho individual e autônomo do docente – sem relações e discussões 

com a equipe escolar – torna-se contexto de difícil permeabilidade destas ideias. Os 

professores têm pouca informação sobre a reforma do ensino médio ocorrida na década de 

2000, o que também pode dificultar a mudança de perspectiva na atuação. Desse modo, 

buscar que o aluno seja protagonista é inútil quando a gestão, organização e poderes 

escolares não o permitem ser. Stamato (2008), por sua vez, vai de encontro a estas análises 
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das DCNEM sobre o protagonismo juvenil, indicando que enfocam o protagonismo de 

forma vaga e difusa, associando-o a diversas posturas, ações e atores, e não explicitam 

claramente as estratégias e condições para sua operacionalização (p. 69). Assim, não 

adianta utilizar do termo na lei sem deixar óbvia sua concepção teórica e referencial 

metodológico a fim de colocá-lo em prática. 

Mais recentemente, ocorreu uma nova reforma do ensino médio, pela Lei nº 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017, que torna o currículo mais flexível de maneira a atender 

interesses dos alunos, o que é justificado pela baixa qualidade do que é ofertado e pela 

necessidade de torná-lo mais atrativo a eles, amparando-se nos altos índices de abandono e 

reprovação escolar. Ferretti (2018) afirma que a avaliação da baixa qualidade do ensino 

médio é um problema dado, mas sobre o abandono e reprovação pondera que não se 

justifica o que é proposto na lei, pois está atribui como causa somente a organização 

curricular, sem considerar outros aspectos, como: a infraestrutura inadequada das escolas, 

questões sobre a carreira dos professores, afastamento de alunos pela necessidade de 

contribuir na renda familiar ou buscar recursos para satisfazer necessidades próprias. 

Equivocadamente, a lei aponta que diversos problemas presentes no ensino médio 

poderiam ser resolvidos somente por meio de uma alteração curricular. Ainda, a 

flexibilização que tal reforma busca já vem sendo praticada nas escolas brasileiras desde a 

década de 1980, de acordo com o autor.  

Tal flexibilização proposta pela Lei nº 13.415/2017 se materializa na separação 

entre uma parte da formação comum a todos os alunos, com a implementação de um 

regime de tempo integral, e uma outra, diversificada em itinerários formativos por área, 

que podem levar a um acesso fragmentado aos conhecimentos. Ferretti (2018) discorre que 

a ideia da extensão da jornada poderia ser uma medida positiva se as condições existentes 

nas escolas públicas fossem melhoradas, como a infraestrutura, as condições de trabalho e 

carreira dos docentes, e a oferta de alimentação adequada aos alunos. Outra questão é que a 

parcela da população à qual se destina o ensino médio na idade regular não é considerada 

na sua desigualdade, visto que muitos jovens necessitam trabalhar no mercado formal ou 

informal, o que os leva para o ensino noturno ou para o abandono escolar. O autor ainda 

discute que uma formação para a cidadania e para o mundo do trabalho não é uma 

novidade, como a lei aponta, pois já faz parte do conjunto das finalidades do ensino médio 

na LDB de 1996. Na nova lei, vale questionar o que seriam as concepções e fundamentos 

teóricos, políticos e sociais a respeito da compreensão do jovem como potencial. Assim, o 

autor pergunta: será que o foco no desenvolvimento de competências cognitivas e 
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socioemocionais dá pouca atenção à produção social destes jovens e às condições objetivas 

em que as escolas funcionam nas redes públicas de ensino, onde há limitações persistentes 

que determinam tal produção? 

A nova lei coloca como solução única a produção de um currículo flexibilizado e o 

uso de metodologias e equipamentos digitais que estimulem o protagonismo dos alunos. 

Mas, como colocado por Ferretti (2018), isso não poderia fortalecer as desigualdades 

existentes ao invés de contribuir para contorná-las? Dessa maneira, a flexibilização do 

ensino médio parece alinhar-se à ideia do jovem(a) como capital humano, dando destaque 

à meritocracia e competitividade que derivam de uma concepção capitalista neoliberal. Tal 

concepção justifica uma especialização precoce por área de conhecimento, que poderia ter 

uma continuidade no ensino superior, mas que elimina como matérias obrigatórias as 

disciplinas de Sociologia e Filosofia, correndo o risco de aumentar as desigualdades sociais 

que já existem. Isso porque tais disciplinas assumem um papel questionador e não 

adaptador do aluno, o que corrobora com a ideia de Vygotsky (1988) de que cada conteúdo 

ou tema tratados na escola assume uma relação específica com o desenvolvimento do 

indivíduo, variando no curso deste; e que cada disciplina particular é importante no 

desenvolvimento mental global. 

Ao encontro destas discussões, na prática escolar já é possível, por vezes, verificar 

uma ação de protagonismo ou participação juvenil por meio de grêmios estudantis, como 

apontado por Leão e Santos (2018) em um levantamento no qual encontrou-se nove 

pesquisas sobre experiências de formas de participação por meio deles. Tal prática acaba 

sendo considerada uma referência de socialização política de jovens estudantes do ensino 

médio com uma dimensão formativa extraclasse. Assim, percebe-se que a escola concebe o 

grêmio estudantil como uma atividade de protagonismo/participação que ocorre e deve 

ocorrer. No entanto, Tomazetti et al. (2011) discorrem que o grêmio é, por vezes, um 

espaço criado para regular a participação dos jovens, sendo um lugar juvenil que não o 

considera na prática, e está desvinculado da proposta coletiva e reflexiva de caráter 

reivindicatório e formador. Sendo assim, não basta identificar uma proposta como 

promotora de protagonismo/participação juvenil, mas faz-se necessário avaliar as 

ideologias e consequências no público que é atingido por ela. Será que, por vezes, nestas 

práticas os(as) adolescentes não são meros(as) executores(as) de papéis já prescritos?  

A partir de diversos trabalhos realizados no contexto escolar, evidencia-se uma 

grande burocratização da sua organização, bem como um ritmo específico que demonstra a 

imposição de uma lógica da sociedade capitalista, produtivista. Com isso, toda a 
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organização da instituição diz da ideia que a rege, como por exemplo, na lógica da 

produtividade tem-se metas de idade, conteúdos e médias nacionais a serem alcançadas. 

Como é possível que todos(as) entrem nesta lógica? Há então escapes, que por vezes são 

taxados de anormais, de fracasso escolar, de disfunções neurobiológicas, entre outras 

formas. Estes sofrem uma tentativa de neutralização pelo sistema e vez ou outra são vistos 

como novas possibilidades de organização.  

Conforme Dayrell (1996), a escola vem do resultado de um conflito de interesses 

com dois lados: de um, há uma organização oficial do sistema e de outro, os indivíduos são 

os que produzem uma permanente construção social. Assim, quando compreendemos a 

escola como uma construção social, passa-se a percebê-la no seu fazer cotidiano, em que 

os indivíduos que são os alunos, professores e todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento de crianças e jovens, não são somente agentes passivos diante da 

estrutura.  

Nesta perspectiva, poderia ser pensada a questão da reflexão coletiva dos(as) 

profissionais da Educação, que ocorre em momentos esporádicos e oficiais, como nos 

conselhos de classe, mas não cumprem seu ideal de reflexão sobre a prática e troca de 

experiências para melhorar as práticas pedagógicas. A proposta da presente pesquisa, de 

construir a prática pedagógica com a equipe escolar, tem esse potencial de trabalhar com a 

escola, seu espaço e as pessoas, compreendendo as relações de poder, a lógica da 

culpabilização – seja da família ou do(a) próprio(a) aluno(a) –, normas, imposições do 

Estado, expectativas existentes, circunstâncias próprias daquele contexto, ou seja, com o 

que a escola é, o que passa de fato em seu cotidiano e com o que isso tem de 

potencialidade ou fragilidade para proporcionar reflexões sobre a questão do/a 

protagonismo/participação juvenil, pela sua própria vivência na escola. Porém, sabe-se que 

o sistema por vezes coloca barreiras para que esta reflexão não aconteça. 

Assim, é evidente que, para que a ideia do/a protagonismo/participação juvenil seja 

efetivada, o conhecimento da realidade do(a) professor(a) e da equipe escolar não pode ser 

desconsiderado; pelo contrário, ninguém melhor que eles(as) próprios(as) para dizerem do 

seu trabalho. E aqui é preciso reiterar que não é possível modificar as práticas pedagógicas 

no contexto da escola somente com cursos de aperfeiçoamento, por exemplo; é preciso que 

haja uma reflexão sobre a vivência, aliando teoria e prática. Isso retoma o que Costa e 

Vieira (2006) chamam de comprometimento emocional, que permite um engajamento e 

abertura para a troca de experiências. Com base nisso, como é possível tornar as práticas 

pedagógicas mais participativas?  
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5.3 Práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo 

 

Para uma prática pedagógica de cunho protagonista/participativo é essencial 

considerar o/a protagonismo/participação juvenil como princípio e espaço para expressão e 

reflexão, sendo uma das mais significativas estratégias de desenvolvimento da cidadania 

ativa, se utilizada como uma práxis dialética. Tal protagonismo cria possibilidades de 

interação, o que o leva a ser uma prática político-pedagógica capaz de empoderar e 

fortalecer o jovem em seu modo de ser e se colocar no mundo. No entanto, o protagonismo 

não se sustenta somente nas e pelas interações, mas como práxis sócio-histórica que se 

concretiza através de uma metodologia político-pedagógica, dialógica e participativa que 

transforma sentidos subjetivos, desenvolve a autoconsciência e a consciência coletiva do 

jovem (Stamato, 2008).   

Stamato (2008) apresenta em sua tese uma proposta de protagonismo juvenil de 

maneira a ser um referencial metodológico que diz se basear no diálogo, na participação 

ativa e no desenvolvimento da consciência crítica do jovem (p. 171). Com isso, a autora 

pretende contribuir para o resgate da função social da educação, para o fortalecimento da 

integração desta com a psicologia social e para a implementação de uma política nacional 

de/para/com a juventude democrática, humanista, promotora de direitos humanos e da 

igualdade social (p. 172). Para que o jovem tome consciência de si e do seu contexto, a 

metodologia utilizada com este deve buscar, inicialmente, superar a tradição estigmatizante 

da adolescência, rompendo com a compreensão deste processo como natural e levando ao 

entendimento dos condicionantes sociais. A partir disso, por meio de uma base sócio-

histórica, o protagonismo juvenil busca ressignificar o que se entende por juventude, o que 

permite múltiplas expressões desta. 

No trabalho com os adolescentes, pela perspectiva do protagonismo juvenil, Costa e 

Vieira (2006) discorrem que o educador deve observar se sua postura com relação aos 

alunos inibe ou incentiva a participação deles. Será que os(as) professores(as) estão 

prontos para isso? Os autores elencam algumas posturas numa escala evolutiva até alcançar 

o incentivo à participação: anunciar decisões tomadas, para que os jovens acatem-nas; 

decidir antes e tentar convencê-los a assumirem tal decisão como suas; apresentar uma 

proposta de decisão e convocá-los a discutirem; apresentar um problema, colher ideias 

deles e tomar uma decisão; apresentar o problema, colher ideias e decidir com eles; 
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apresentar uma situação e solicitar que decidam entre eles; deixar que eles decidam, sendo 

facilitador deste processo.  

A partir destas posturas, verifica-se que só é possível exercer ações 

protagonistas/participativas se o(a) educador(a) possui um compromisso com a 

participação, de fato, do(a) jovem. Com isso, Costa e Vieira (2006) apresentam algumas 

etapas que contribuem para tal processo: apresentação da situação problema, de maneira 

realista com dados e informações objetivas; proposta de alternativas ou vias de solução, 

extraindo do grupo o máximo destas; discussão das alternativas de solução apresentadas, 

sempre se atentando para o fato de que são ideias e não pessoas que estão em julgamento; e 

tomada de decisão, eliminando alternativas inviáveis e inconsistentes.  

Se o grupo conseguir realizar tais etapas, é possível que esteja apto a elaborar um 

projeto para responder a uma questão ou problema, adquirindo com isso, confiança em si e 

ampliação do desejo e capacidade de intervir no entorno social. Tal projeto de intervenção 

necessita, essencialmente, estabelecer objetivos, métodos e recursos para tal, de maneira 

estruturada, para que todos os envolvidos estejam de fato participando (Costa & Vieira, 

2006).  

Souza e Dutra-Thomé (2014) indicam que é difícil determinar se foi possível 

promover uma participação social legítima e até que ponto ocorreu o protagonismo juvenil, 

pois as iniciativas de promoção de participação não costumam mostrar indicadores que 

permitam evidenciar se seus objetivos foram atingidos e, em muitas delas, os processos 

não são avaliados. Destaca-se que, para avaliar uma intervenção pautada no protagonismo 

juvenil, é necessário contar com mais de um instrumento, podendo-se utilizar questionário, 

diário de campo, espaço para registro dos participantes com suas avaliações, grupo focal e 

outros. Assim, as autoras apontam que, na avaliação, o público infanto-juvenil deve estar 

presente e ativo, utilizando-se de instrumentos participativos que contemplem métodos 

informais e qualitativos. 

Nesta trajetória, o educador tem o papel de alimentar o processo de aprendizagem, 

crescimento e desenvolvimento dos jovens, seja como pessoas ou cidadãos. Para tal, há 

diversos papéis que pode desempenhar: ajudar a identificar a situação problema; 

empenhar-se para que o grupo não desanime; favorecer o fortalecimento de vínculos; 

animar o grupo para não se abater diante de dificuldades; motivar o grupo a avaliar durante 

todo o processo sua atuação e, se necessário, (re)planejá-la; zelar para que as ações dos 

jovens sejam compreendidas por todos; estar atento ao clima de empenho e mobilização de 

todos; e colaborar na avaliação do que é desenvolvido (Costa & Vieira, 2006).  
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Algumas pesquisas relacionadas ao tema “Meu professor inesquecível”, 

desenvolvidas por pesquisadores(as) em parceria com Leite (2008), apontam que jovens e 

adultos tiveram em sua vida escolar professores que foram fundamentais nos seus 

processos de desenvolvimento. Assim, o autor caracteriza as práticas pedagógicas 

desenvolvidas por estes profissionais com influências positivas na vida dos estudantes. 

Entende-se que os aspectos levantados podem também influenciar positivamente práticas 

voltadas para o compromisso com o desenvolvimento da consciência cidadã e participativa 

dos jovens. Tais aspectos são: desenvolvimento de um trabalho pedagógico pautado em 

decisões que se centram no processo de ensino-aprendizagem dos alunos; demonstração de 

domínio das suas áreas de ensino, o que pode passar segurança ao alunos; e demonstração 

de uma relação afetiva com seu objeto de ensino, que pode contagiar os alunos.  

A partir disso, pode-se identificar também decisões na mediação pedagógica que 

apresentam implicações afetivas na relação do indivíduo com o objeto de conhecimento: 

escolha dos objetivos do ensino, o que marca uma escola que voltada para a vida se 

implica com objetivos e conteúdos relevantes para a existência dos alunos, tomando como 

referência o exercício da cidadania; decisão de que o ensino tenha o aluno como referência, 

ou seja, que parta daquilo que ele já sabe, o que Vygotsky chama de desenvolvimento real; 

organização dos conteúdos de maneira a respeitar uma lógica epistemológica da área; 

seleção de procedimentos e atividades de ensino adequados e motivadores, possibilitando o 

desempenho do aluno; e a avaliação como uma decisão a favor do aluno, saindo de uma 

lógica aversiva que direciona suas consequências contra ele, mas sim utilizando, se 

preciso, a favor da revisão e alteração das condições de ensino. Dessa forma, é possível 

avaliar a qualidade da mediação vivenciada pelo aluno, o que pode determinar sua história 

futura (Leite, 2008). 

Por meio destas reflexões, é possível verificar a relação que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos(as) professores(as) e planejadas por meio de relações, principalmente 

com a equipe escolar, têm com os efeitos subjetivos nos(as) alunos(as), podendo ou não, 

dependendo de suas marcas, proporcionar efetivamente um/uma protagonismo/participação 

juvenil. Assim, reitera-se a importância de compreender como este processo já ocorre e o 

que o embasa, o que inclui conhecer as concepções pedagógicas e de desenvolvimento 

humano, a conjuntura da sociedade em que a instituição está inserida e o papel de cada 

um(a) enquanto ator(atriz) da rede de trabalho. Afirma-se, assim, a importância de levantar 

quais dimensões favorecem ou não o/a protagonismo/participação juvenil enquanto eixo 
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norteador das práticas pedagógicas, de maneira a fornecer subsídios para transformações e 

novas leituras no e do contexto escolar.  

Para tal, enfatiza-se a potência do trabalho do(a) psicólogo(a) escolar como 

fomentador de uma Educação mais democrática e emancipatória, proporcionando subsídios 

para a atuação dos demais profissionais neste contexto, por meio de sua visão peculiar do 

desenvolvimento humano e das potencialidades das práticas pedagógicas.  

 

5.4 O(A) psicólogo(a) escolar e o/a protagonismo/participação juvenil 

 

A Psicologia, separando-se da Filosofia, instituiu-se como ciência autônoma em 

1879, com a criação do laboratório de Wundt, em Leipzig, na Alemanha. No Brasil, 

mesmo antes deste fato, esta ciência esteve imbricada com as áreas da Medicina e da 

Pedagogia. Ainda, desde seu início, a Psicologia brasileira se articulou à Educação e, por 

isso, a história da Psicologia Escolar e Educacional acompanha o movimento de mudança 

para novos referenciais teórico-práticos da Psicologia. Inicialmente, as teorias psicológicas 

possuíam um ideário liberal e positivista que sustentava uma psicologização das questões 

educacionais. Movimentos de cunho social levaram a Psicologia a recorrer às concepções e 

teorias histórico-críticas para auxiliar na compreensão dos impasses da Educação 

brasileira. Assim, a Psicologia se transformou de naturalizante, individualista e 

patologizante para comprometida socialmente, com uma postura profissional crítica.  

O papel inicial que a Psicologia desempenhou na Educação foi alvo de muitas 

críticas, visto que se utilizava de testes indiscriminadamente, responsabilizando a família e 

a criança pelo desempenho escolar e desprezando o processo educativo. Quando da 

regulamentação da Psicologia enquanto ciência e profissão, em 1962, a atuação base do(a) 

psicólogo(a) era na Educação, na clínica e no campo do trabalho. A Educação acabou por 

se tornar um campo secundário para os(as) profissionais da área, que focavam sua atuação 

na clínica e no trabalho, o que contribuiu para a adoção da modalidade clínico-terapêutica 

na ação do(a) psicólogo(a) na escola, baseada em um modelo médico, algo enraizado na 

expectativa da escola até os dias atuais, que comumente ainda demanda atendimento 

clínico da “criança problema”. 

A partir dessa história, é importante destacar a necessidade de se designar ao(a) 

psicólogo(a) escolar seu lugar no processo pedagógico e fomentar seu compromisso com o 

cotidiano da escola. As tendências mundiais da atualidade são acompanhadas pelo Brasil, a 
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partir das quais o(a) psicólogo(a) escolar cumpre a função de dar suporte e propor 

intervenções sobre questões do desenvolvimento humano, com base num modelo de 

atuação proativo, com intervenções de caráter sistêmico, com foco em grupos mais que em 

indivíduos, atendendo as necessidades escolares. No entanto, é dado que a formação inicial 

deste(a) profissional é deficiente para subsidiá-lo em tais funções, bem como a 

compreender seu papel na escola.  

Para Carvalho, Meireles e Guzzo (2018), a Psicologia deve contribuir para o 

fortalecimento das relações democráticas, tendo como horizonte estratégico a emancipação 

humana. Mas para assumir tal compromisso ético e político precisa desfocar das práticas 

individualistas, o que é possível por meio de uma formação crítica. Assim, o psicólogo 

pode ajudar a efetivar a dialogicidade na Educação, favorecendo que os atores escolares 

ampliem sua capacidade de ação e conduzam-se mais voltados ao interesse coletivo. 

Novas práticas psicológicas na escola, como a da presente pesquisa, têm trazido 

maior visibilidade ao psicólogo escolar, comprometendo-se com a superação de problemas 

educacionais e criando possibilidades de construção de uma Educação mais democrática e 

efetiva, como a defendida aqui por meio do/a protagonismo/participação juvenil. Para tal, o 

psicólogo escolar precisa assumir uma postura mais crítica, política e proativa que 

potencialize a qualidade do ensino ofertado, assumindo papel essencial para isso (Joly, 

2008).  

Sabendo que a legislação aponta para a democratização da escola, Carvalho et al. 

(2018) afirmam que, na escola, em poucas oportunidades os profissionais conseguem 

tempo para se apropriarem da legislação, o que reflete na maneira como as propostas de 

caráter democrático são efetivadas no cotidiano escolar. A partir disso, nos planos 

educacionais, a participação dos estudantes, enquanto protagonistas, é pouco discriminada. 

Assim, a Psicologia pode contribuir fundamentando a importância da construção de 

espaços em que eles desenvolvam sua capacidade de ação, criando e fortalecendo a 

articulação coletiva, a negociação e a promoção do diálogo para a solução de questões 

cotidianas. Além disso, o psicólogo pode atuar na formação dos educadores e estudantes, 

discutindo sobre os espaços e formas de participação que já existem no contexto escolar. 

No trabalho do psicólogo escolar é preciso compreender que a complexidade dos 

arranjos sociais, políticos, econômicos e ideológicos atuais se refletem nas estruturas 

organizacionais, que são cada dia mais diversificadas, em relação a seus objetivos, missão 

e finalidades, mas também quanto à natureza das suas ações. O psicólogo escolar pode 

provocar a conscientização dos indivíduos acerca da realidade, favorecendo um processo 
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de transformação pessoal e social, e mediando o desenvolvimento humano de todos os 

atores da escola. No entanto, tal perfil profissional ainda é um desafio para a Psicologia 

Escolar, pois o cenário da formação acadêmica ainda não tem fornecido suporte necessário 

à sustentação desta forma de atuação (Guzzo, 2005).  

Assim, o(a) psicólogo(a) escolar dispõe de um rol de ações que atentam para 

diversas dimensões do trabalho escolar,  podendo atuar: no mapeamento das instituições 

para investigar incoerências, conflitos, avanços e práticas, a fim de auxiliar em suas 

análises e reformulações; na circulação dos discursos dos(as) diferentes atores(atrizes); no 

assessoramento ao trabalho coletivo; no acompanhamento dos processos de ensino-

aprendizagem; em pesquisas e projetos diversos. Geralmente, os procedimentos utilizados 

para tal atuação são: observar, participar das coordenações pedagógicas, acompanhar 

conselhos de classe, coordenar de rodas de reflexão, entre outros. Já os instrumentos mais 

utilizados são: observação, entrevista, questionário, memorial, oficina e grupo focal.  

Por conseguinte, todos os procedimentos da pesquisa que originou esta dissertação 

foram embasados na perspectiva de trabalho do(a) psicólogo(a) escolar, conforme 

discorrido acima, e buscam refletir uma atuação comprometida, deste(a) profissional, com 

a construção de uma escola democrática e emancipatória.  
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo geral 

 

• Identificar e analisar as dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas voltadas ao/à protagonismo/participação juvenil no contexto 

escolar. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever as condições em que os(as) atores(atrizes) escolares convivem visando 

contextualizar o fenômeno estudado; 

• Compreender as percepções dos(as) adolescentes e da equipe escolar sobre a 

adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e o papel da escola e de seus(uas) 

profissionais no desenvolvimento desta perspectiva emancipatória;  

• Identificar as práticas adotadas na escola para garantir a participação dos(as) 

adolescentes neste contexto, apontando dificuldades e possibilidades destas;  

• Mediar possíveis transformações realizadas pela equipe escolar e adolescentes nas 

práticas pedagógicas, utilizando o/a protagonismo/participação juvenil como princípio 

norteador das análises acerca das dificuldades e potencialidades encontradas neste 

processo; 

• Descrever possibilidades de atuação do(a) psicólogo(a) escolar para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo. 
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7 MÉTODO 

 

7.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa utilizou uma metodologia empírica de caráter qualitativo, 

especificamente a pesquisa-ação. Thiollent (2000) explica que a pesquisa-ação é uma linha 

de pesquisa associada a diversas formas de ação coletiva que é orientada em função da 

resolução de problemas ou de objetivos de transformação (p. 7). Neste modelo de 

pesquisa, exige-se uma relação de ampla interação entre os(as) pesquisadores e as pessoas 

envolvidas na realidade em questão. Aos(As) pesquisadores(as) cabe conhecer, e às 

pessoas cabe dizer e fazer, pois tal modo de fazer pesquisa, associada à perspectiva do/da 

protagonismo/participação juvenil, não busca somente a descrição, comparação ou 

identificação do fenômeno em foco, mas a produção de conhecimento e ações para 

transformação e construção das práticas pedagógicas com base nessa perspectiva 

emancipatória. Para tal, nesta pesquisa-ação utilizou-se um conjunto de procedimentos 

técnicos e operativos para conhecer a realidade e então buscar transformá-la por meio da 

ação coletiva da população desta. Assim, essa forma de fazer pesquisa buscou gerar ação 

das pessoas envolvidas, podendo ser considerada uma forma de democratização do saber, 

que procura criar um poder popular, as quais adquirem domínio e compreensão dos 

processos e fenômenos sociais, dando significado aos problemas enfrentados (Baldissera, 

2001). 

O descrito acima se tornou possível no ambiente escolar onde a pesquisa foi 

desenvolvida, de maneira a proporcionar que os(as) adolescentes e profissionais da 

Educação fossem autores(as) do estudo, ao mesmo tempo que exercem atividades para 

compreender e atuar na realidade em questão. Como apontado por Baldissera (2001), para 

que uma pesquisa-ação seja participativa, supõe-se que as pessoas estejam capacitadas, o 

que foi proposto em alguns momentos com a equipe escolar e com os(as) adolescentes, 

quando a pesquisadora promoveu discussões com embasamento teórico sobre os temas 

tratados. Assim, uma participação efetiva carece de alguns quesitos, tais como: a criação de 

espaços de participação, e proporcionar às pessoas os instrumentos e capacitação para esta 

participação. Tudo isto justifica o trabalho com os(as) profissionais da Educação em 

conjunto com os(as) adolescentes e a pesquisadora, o que foi buscado. 
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A pesquisa-ação se utiliza de uma metodologia com sequência lógica, na qual os 

passos que são intencionados se operacionalizam nos instrumentos e técnicas utilizados. 

Por isso, Baldiserra (2001) aponta passos que se desdobram em fases com objetivos 

específicos. Tal sequência metodológica e execução processual demonstram uma 

concepção de educação libertadora, sendo o diálogo o início da participação dos setores no 

conhecimento de sua realidade para transformação desta. Nessa direção, pode-se destacar 

três momentos na pesquisa-ação, que foram utilizados nesta pesquisa, sendo que cada um 

possui diversas fases adequadas a seus objetivos: investigação, com objetivos de produzir 

conhecimento, compreensão da problemática em questão e percepção coletiva desta 

problemática pelos grupos; tematização, na qual há uma ação reflexiva entre a produção de 

conhecimento da realidade em confronto com o referencial teórico elaborado; e 

programação/ação, na qual se tem a ação propriamente dita, de maneira a motivar os(as) 

participantes para tal, por uma programação coerente e adequada à realidade e capacitação 

das pessoas, o que não se desvincula da pesquisa, pois o contexto se modifica 

constantemente. 

Destaca-se a importância e lugar privilegiado que a dimensão prática tem neste tipo 

de pesquisa, na qual a própria investigação se converte em ação e intervenção social, sendo 

este o fim último da pesquisa-ação. Aqui, reflexão e prática caminham juntas de maneira a 

apreender um objeto nos diferentes nexos que o constituem. A pesquisa-ação é, então, uma 

abordagem compreensiva, que considera que a realidade social é subjetiva, construída e 

sustentada por significados veiculados nos atos individuais. A partir destas colocações, 

vale salientar que o imperativo de transformação da realidade social não deve implicar na 

perda de uma mediação teórica da apreensão desta realidade, não reduzindo a pesquisa-

ação a um praticismo, pois a teoria não é a prática, e nem realizando uma 

instrumentalização da teoria. Assim, efetivas soluções implicam muito mais que soluções 

pontuais e emergenciais, mas requerem mediações teóricas, históricas, políticas, sociais e 

culturais a serem construídas coletivamente (Miranda & Resende, 2006).  

É necessário apontar que, nesta pesquisa de campo, houve peculiaridades que 

dificultaram a dimensão prática em sua profundidade, tal como indicado anteriormente. 

Isso se explica pelo fato de a equipe escolar não trabalhar fundamentada na coletividade e 

possui pouco embasamento teórico sobre políticas educacionais democráticas e 

participativas. Assim, destacaram-se, na etapa de programação/ação, ações voltadas à 

conscientização das posições ocupadas pelos(as) participantes da pesquisa, para que 

posteriormente pudessem fortalecer a dimensão grupal tão necessária à proposta do/da 
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protagonismo/participação juvenil. Tal fato não descaracteriza esta pesquisa como ação, 

visto que, como já apontado, não se pode reduzir este tipo de estudo a um praticismo, mas 

é importante considerar que sua efetividade pode alcançar diferentes níveis de 

transformação social de acordo com o contexto em que é realizado.  

 

7.2 Local da pesquisa 

 

Para a escolha da escola onde seria realizada a pesquisa, utilizou-se de alguns 

critérios. O primeiro deles foi o gênero da escola: pública, pelo fato de esta ter como um 

dos princípios a participação da comunidade escolar e pela intenção de que este estudo 

contribua com este intento. O segundo critério foi que a escola oferecesse o ensino médio, 

já que, os(as) estudantes neste período escolar, todos(as) já na adolescência, estão mais 

voltados(as) à ideia da participação, envolvendo-se mais em questões coletivas, e estão em 

processo de finalização das suas trajetórias na educação básica. Isso fez com que a escolha 

recaísse sobre uma instituição da rede estadual de ensino, visto que esta é a rede que 

oferece o ensino médio. O terceiro critério foi a localização: estar estabelecida em uma 

determinada cidade do interior de Minas Gerais, tendo em vista a viabilidade de realização 

do estudo. O quarto critério foi que a escola atendesse a diferentes níveis socioeconômicos 

no âmbito das camadas populares, o que se justificou pelo compromisso da pesquisadora 

com a realidade destes setores sociais. Este critério tornou-se importante, pois, conforme a 

Psicologia Sócio-histórica, o desenvolvimento é um processo de se apropriar da cultura, e 

o nível socioeconômico diz de um contato maior ou menor com o conhecimento 

sistematizado e construído pela sociedade. Isso permitiu compreender melhor as relações 

que se estabelecem na escola em questão.  

Sua escolha passou, por fim, pelo quinto e último critério, que foi a demonstração 

de abertura da equipe escolar para o desenvolvimento do projeto, visto que tal pesquisa 

demandava/demandou envolvimento desta e disposição para transformações da realidade. 

Importante salientar que, ao longo da pesquisa na escola, essa disponibilidade foi se 

modificando, o que era perceptível pelo pouco envolvimento da equipe escolar com a 

proposta. Isso pode se relacionar ao fato de que esta escola reproduziu na pesquisa aquilo 

que já acontece nas práticas pedagógicas: desvalorização e silenciamento das questões 

demandas pelos(as) alunos(as).  
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Para além dos critérios de escolha do local de pesquisa acima citados considerou-se 

que é possível notar em pesquisas sobre adolescência e escola um grande número de 

trabalhos realizados em grandes centros urbanos ou que tomam estes como referência. Isto 

pode dificultar a compreensão de contextos mais específicos, de cidades do interior dos 

estados e até mesmo aquelas não tão interioranas, mas com estilos de vida diferentes das 

grandes cidades. Este é o caso da cidade na qual esta escola se encontra, a 240 km da 

capital do estado (Belo Horizonte), com área de 276 km² e uma população, em 2018, de 

aproximadamente 33.934 habitantes. É importante destacar que tal cidade possui seis 

escolas que ofertam o ensino médio público, sendo todas estaduais e que atendem a bairros 

distintos.  

Além da escola escolhida atender aos critérios elencados, cabe referir que foi nesta 

escola que a pesquisadora estudou das antigas primeira até a oitava série do ensino 

fundamental, mudando-se para outra escola, pois nesta (escola da pesquisa) ainda não era 

ofertado o ensino médio. A possibilidade de contribuir com a escola onde estudou, 

despertou de maneira singular uma motivação para o trabalho, tendo a consciência de que 

passados 10 anos desde sua saída, o cenário seria outro, assim como seu olhar. Dessa 

forma, é importante ressaltar que tal situação e suas possíveis implicações no percurso, 

como ex-aluna da escola, foram consideradas em todo processo. 

A escola foi criada em 22 de março de 1985, oferecendo de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental. O nome atual da escola só foi dado em 1989 em homenagem ao antigo dono 

das terras em que ela foi construída. O estabelecimento começou a funcionar em 1987 com 

272 alunos. A extensão de 5ª a 8ª série foi realizada de maneira gradativa e anualmente a 

partir de 1988. A diretoria que estava no cargo no início da pesquisa estava neste desde 

2016. Durante este estudo, aconteceu a eleição e a posse de uma nova diretoria.  

No ano de 1998, as 1ªs a 4ªs séries foram municipalizadas, e em 2003 voltaram ao 

domínio do estado de Minas Gerais. Em 2008, a nomenclatura e organização dos ciclos do 

ensino fundamental passou de oito séries para nove anos. O ensino médio, nesta escola, só 

foi aprovado em 2013 pelo programa “Reinventando o Ensino Médio”6 com o 1º ano; e, 

 

6 “Em 22 de novembro de 2013 foi regulamentado, pela Portaria Ministerial Nº 1.140, o Pacto Nacional pelo 

fortalecimento do Ensino Médio, mediante o qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais 

e distrital de educação assumiriam o compromisso pela valorização da formação continuada dos professores e 

coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas. A partir dessa 

proposta do MEC, que inclui maior oferta e matrícula, melhoria da qualidade do ensino, extensão de carga 

horária e capacitação dos(as) profissionais envolvidos, cada estado poderia aderir integralmente à proposta ou 

criar seu próprio plano de atendimento, desde que atendidas as propostas elementares do projeto. O estado de 

Minas Gerais aderiu à proposta após negociações e adaptações para que seu próprio projeto de 
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após, o 2º e 3º anos foram implantados anualmente, conforme a primeira turma avançava. 

Vale ressaltar que o programa do ensino médio citado foi suspenso em 2015, utilizando a 

partir daí os parâmetros comuns estabelecidos na legislação educacional.   

No período da pesquisa, a escola ofertava o ensino fundamental e o ensino médio 

nos turnos matutino e vespertino. Atendia a cerca de 420 alunos(as), sendo 232 no turno 

matutino, e 188 no vespertino; 98,6% deles(as) moram na zona urbana e 1,4% na zona 

rural; 54% são do sexo feminino e 46% do masculino. Ainda, 6,7% dos alunos(as) utilizam 

transporte público; e em relação a cor autodeclarada, tem-se que 70,7% são pardos(as), 

21% brancos(as), 4,8% pretos(as) e 3,6% não informados7.   

O índice socioeconômico da escola é médio-baixo, sendo que recebe alunos(as) de 

seis bairros da cidade, de diferentes classes sociais, ou seja, de bairros com pessoas em 

vulnerabilidade social e outros de classe média. A escola possui Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para 16 alunos(as)8. Dos(as) 420 alunos(as), 249 são do ensino 

fundamental e 171 do ensino médio. No turno da manhã funcionam duas turmas de ensino 

fundamental e cinco de ensino médio, sendo: duas turmas de 9º ano, duas de 1º ano, duas 

de 2º ano e uma de 3º ano. Já no turno vespertino, há seis turmas de ensino fundamental, 

do 6º ao 9º ano.  

Nos dois turnos há 30 professores(as)9, sendo: dois de educação física, quatro de 

português, três de matemática, duas de biologia/ciências, uma de artes, uma de filosofia, 

duas de inglês, duas de história, uma de geografia, uma de química, uma de física, uma de 

sociologia, sete de apoio e duas que trabalham na biblioteca. Há ainda, seis 

funcionários(as) de serviços gerais, duas especialistas/pedagogas (uma para cada turno), 

quatro secretárias, uma contadora, uma diretora e uma vice-diretora. 

A escola possui as seguintes instalações físicas e arquitetônicas: duas entradas para 

as pessoas, sendo que uma dá acesso à sala de supervisão e à secretaria e outra ao pátio 

amplo, sendo a mais utilizada; uma cantina com despensa e área de lavanderia; uma quadra 

coberta; sete salas de aula com ventiladores e quadros brancos de pincel; uma biblioteca; 

uma sala de recursos para AEE; dois “quartinhos da bagunça”; uma sala de direção; uma 

secretaria; uma sala de informática; uma sala de supervisão; uma sala de professores com 

 

ressignificação do ensino médio – o Reinventando o Ensino Médio (REM), em curso desde 2012 - fosse 

aceito como parte do Pacto Nacional, e apenas em janeiro de 2014 aderiu à proposta nacional” (Santos, Assis 

& Tizziotti, 2017). 
7 Estes números se modificam semanalmente, visto haver matrículas e transferências de estudantes durante 

todo o ano letivo, o que foi observado com grande frequência durante a pesquisa. Dados de 13/05/2019. 
8 Dados de 25/05/19. 
9 Dados de 13/05/19. 
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dois banheiros; dois banheiros coletivos para uso dos(as) alunos(as); bebedouro fixo com 

várias torneiras; um estacionamento para carros; um estacionamento para bicicletas; dois 

pátios descobertos; um pátio coberto/refeitório; e áreas arborizadas amplas. A escola foi 

reformada em 2010, ano no qual a escola teve que funcionar no prédio da igreja católica do 

bairro próximo à escola. A escola voltou a funcionar no novo prédio em 2011. 

O mobiliário do estabelecimento conta com peças muito antigas, mas ainda em bom 

estado de uso, como é o caso de diversos armários utilizados na secretaria, sala de 

professores e sala de supervisão. Há também alguns armários planejados na sala de 

professores e na secretaria, que são mais recentes. A biblioteca conta com um pequeno 

acervo de livros literários e didáticos, algumas mesas e cadeiras e uma televisão de 32 

polegadas. Na sala de informática há aproximadamente 25 computadores e mobiliário 

próprio; na sala de supervisão há um computador e uma impressora; na secretaria há três 

computadores e uma impressora; na sala da direção há dois computadores; e na sala dos 

professores há três computadores, todos em bom estado de uso. 

A escola conta com um sistema de segurança monitorado por câmeras distribuídas 

por todo o pátio e salas de aula, além de alarme sonoro. O acesso às imagens das câmeras é 

possível em um computador que fica na sala da direção. Grande parte da área da escola 

onde não há construções é arborizada, contando ainda com uma horta utilizada para a 

merenda. Pelo pátio há sete painéis utilizados para decoração e exposição de informações. 

Na sala dos professores e de supervisão há painéis para exposição de avisos e informações. 

E, por fim, em todos os cômodos da escola, menos nas salas de aulas, há placas nas portas 

nomeando o ambiente. 

 

7.3 Participantes 

 

Inicialmente, a proposta de pesquisa era realizar um trabalho com a toda equipe 

escolar (professores/as, equipe pedagógica e direção), e com uma turma de primeiro ano do 

ensino médio, visto que o envolvimento de todos(as) os(as) atores(atrizes) escolares 

aumenta as chances da proposta se efetivar de fato, e com todos(as) eles(as) poder discutir, 

refletir e construir novas perspectivas acerca do/a protagonismo/participação juvenil no 

contexto da escola. Já com uma turma de primeiro ano do ensino médio, acreditava-se que 

o trabalho poderia ser melhor explorado, pela escola, nos dois anos seguintes em que 

estes(as) alunos(as) permaneceriam na escola. No entanto, no decorrer do desenvolvimento 
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do estudo, as circunstâncias do cotidiano escolar foram moldando outras possibilidades de 

trabalho a partir do perfil da instituição, o que se concretizou num trabalho (de pesquisa) 

que envolveu um público mais determinado, composto por pessoas que se mostraram mais 

interessadas pelo tema e ações da pesquisa, além de serem aqueles(as) que, no dia a dia, 

deram maior acesso à pesquisadora, em meio às dificuldades encontradas neste campo, tais 

como: poucos momentos de encontro coletivo da equipe escolar; pouco espaço para novas 

ações e propostas nestes momentos; e potencialidade para o trabalho sobre 

protagonismo/participação no grupo já formado de alunos(as) participantes do grêmio 

estudantil e da liderança de turmas, que tem em sua finalidade, enquanto instâncias, a 

gestão democrática.  

Desse modo, a pesquisa foi realizada com parte da equipe escolar10 (diretora, vice-

diretora e especialista/pedagoga) e 15 adolescentes, do total de 232 alunos(as) que estudam 

nas duas turmas do 9° ano do ensino fundamental e nas cinco turmas do ensino médio, do 

turno matutino. A escolha do trabalho com a equipe escolar se deu pelo fato de que a 

escola é aqui compreendida como um contexto que necessita de práticas em rede para 

alcançar sua efetividade, bem como a importância de que esta rede esteja em consonância 

para realização de um trabalho pedagógico emancipatório. Já a escolha dos(as) 

adolescentes do 9° ano do ensino fundamental e do ensino médio da escola se justifica pelo 

fato de serem estudantes de todas as turmas do turno matutino da escola em questão, 

horário no qual a pesquisa foi realizada, e que foi escolhido pelo fato de ser neste que o 

ensino médio é ofertado. O 9° ano foi incluído na pesquisa visto que são as únicas turmas 

além de todo o ensino médio que estudam na escola no período matutino e também 

participam do grêmio estudantil e representação de turmas.  

O grupo de alunos(as) participantes da pesquisa tinha entre 14 e 18 anos de idade, 

sendo o total de 15 (11 meninas e quatro meninos) e, em média, foram oito participantes 

por encontro. Tais estudantes frequentam esta escola há uma média de sete anos, sendo que 

a maioria mora na cidade há mais de 15 anos, com seus pais/responsáveis e irmãos(ãs). Já 

o grupo da equipe escolar foi composto por uma diretora, uma especialista/pedagoga e uma 

vice-diretora, havendo duas participantes por encontro.  

 

 

10 Será utilizado o termo equipe escolar para se referir à equipe de funcionários(as) participantes da pesquisa, 

visto que representam os(as) demais que não puderam participar. 
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7.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Como critérios de inclusão dos(as) adolescentes, foi considerada a participação em 

alguma das instâncias participativas oferecidas pela escola (grêmio estudantil e 

representação de turma), a autorização dos pais/responsáveis por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o interesse pela temática e em 

participar da pesquisa, assinando o Termo de Assentimento. Em relação à equipe escolar, o 

critério foi ser membro da direção escolar (diretora ou vice-diretora) ou ser 

especialista/pedagoga, além de manifestar interesse em participar do estudo e assinar o 

TCLE.  

O critério de exclusão tanto dos(as) adolescentes quanto dos membros da equipe 

escolar foi a não manifestação de interesse em participar do estudo, uma vez que a 

metodologia da pesquisa-ação exige uma participação ativa dos(as) envolvidos(as). 

Também, dentre os(as) adolescentes, foram excluídos(as) aqueles(as) que não assinaram o 

Termo de Assentimento e/ou cujos responsáveis não assinaram o TCLE. É importante 

ressaltar que aqueles(as) que, ao longo das atividades, não apresentaram interesse em 

participar ou se sentiram constrangidos(as), puderam desistir a qualquer momento. 

 

7.5 Instrumentos 

 

Os dados foram produzidos a partir de observação participante, grupo focal e 

oficina emancipatória. Também foi utilizado o diário de campo como instrumento para 

registro dos fatos e falas acessados no campo da pesquisa, bem como emoções, 

sentimentos, impressões e observações subjetivas da pesquisadora, enquanto possibilidade 

de pontuar questões importantes que surgiram no desenvolvimento do estudo. 

O primeiro instrumento adotado foi a observação participante. Para Martins (1996), 

a observação participante é uma metodologia elaborada na pesquisa antropológica, 

permitindo que o investigador conviva com a pessoa ou grupo estudado, ou seja, com a 

vida cotidiana do outro, o que possibilita uma relação de implicação que o(a) 

pesquisador(a) tem com seu campo de pesquisa, traduzindo-se em um trabalho político. 

Pensando nestas afirmações, o autor aponta que a observação participante constrói uma 

relação de tensão para o(a) psicólogo(a) no campo de pesquisa, na qual, por um lado, deve 

ter um ponto de vista analítico com certo distanciamento para conhecer o campo e, por 
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outro, deve estabelecer uma relação de implicação com os envolvidos no processo 

educacional. Assim, a observação participante, que tem como objeto o cotidiano escolar, 

não deve se estruturar somente em torno das relações formais da instituição, mas 

considerar também os espaços informais para conhecer tal contexto e seu universo de 

significados, o que foi considerado na pesquisa em questão.  

Minayo (2009, p. 70) aponta que a observação participante é: 

[...] um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O 

observador, no caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço 

social da pesquisa, na medida do possível, participando da vida social deles, no 

seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o 

contexto da pesquisa.  

Tal instrumento foi utilizado para caracterizar relações hierárquicas, composição 

profissional, estrutura das turmas, condições materiais, arquitetônicas e relacionais do 

espaço escolar.  

Outro instrumento utilizado foi o grupo focal realizado, separadamente, com a 

equipe escolar e com os(as) adolescentes. Na escolha deste instrumento, considerou-se, 

como apontado por Flick (2009), que este oferece ao(a) pesquisador(a) acesso às 

participações e argumentos que os indivíduos estão dispostos a apresentar em situações de 

grupo, o que é pertinente ao se pensar o trabalho de construção de uma prática pedagógica 

no contexto da escola, por exemplo, partindo da reflexão em conjunto sobre os princípios 

norteadores desta, e se são ou não compartilhados. Para Ressel et al. (2008), o grupo focal 

é um grupo de discussão de tamanho reduzido, que busca obter informações de caráter 

qualitativo em profundidade, dialogando a respeito de um tema particular a partir do 

recebimento de estímulos devidos para que o debate ocorra. Esta técnica tem 

características próprias, sendo que na medida em que há uma vivência em grupo, a 

aproximação ocorre, o que permite que o processo de interação se desenvolva, favorecendo 

trocas, descobertas e participações. Flick (2009) destaca que o grupo focal tem a 

capacidade de refletir questões e preocupações sobre um tema que são importantes para os 

participantes, evidenciando perspectivas internas, ou seja, múltiplas vozes sobre uma 

questão.  

Para Minayo (2010), o grupo deve ser formado por um número reduzido de 

informantes (de seis a 12), com uma duração máxima de uma hora e meia. Nesta pesquisa 

o número de integrantes do grupo foi respeitado, variando entre sete e 12 pessoas. Já a 

respeito de sua duração, variou-se entre 30 a 50 minutos, devido às possibilidades de 

trabalho permitidas pela escola. Ao encontro desta perspectiva, Flick (2009) destaca que é 
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possível identificar se o grupo focal é mais espontâneo ou mais estruturado a partir da 

análise da postura do(a) pesquisador(a), se essa é mais ou menos ativa no processo. Neste 

caso, constatou-se que os grupos foram mais espontâneos, visto que os(às) participantes 

participavam sem necessidade de intervenção da pesquisadora, de maneira a conduzir as 

questões que estavam sendo tratadas. E, como diz o referido autor, desse modo o grupo 

focal permite a formação de ideias originais, a interpretação de crenças e valores e a 

compreensão do estreitamento em relação ao tema no cotidiano. 

No grupo focal foi possível observar as diferentes análises das pessoas em relação 

ao tema, e como os fatos são confrontados na interação grupal. Torna-se pertinente 

considerar aqui, como apontado por Flick (2009), que o grupo focal permite estudar o 

processo de formação de atitude e mecanismos envolvidos na modificação destas atitudes, 

favorecendo a compreensão das reflexões construídas pelo grupo sobre determinado 

assunto, que pode nunca ter sido debatido antes desta oportunidade, ou seja, é essencial 

não olhar tais percepções como se existissem independentes daquele momento. Assim, o 

grupo focal contribuiu para desvendar por que os(as) participantes pensam como pensam a 

respeito dos temas elencados. 

Foi utilizado ainda, como instrumento, as oficinas emancipatórias, consideradas um 

processo coletivo que traz diferentes experiências ao espaço de discussão, de maneira a 

transformar significados e as ações cotidianas. Estas oficinas têm o potencial de fortalecer 

relações, posto que: todos devem estar envolvidos no processo, numa relação de ensino-

aprendizagem; deve haver a produção de um conhecimento crítico sobre o contexto em 

questão; e deve haver produção de práticas sociais emancipatórias para os indivíduos – tais 

práticas se associam à compreensão da situação do contexto em relação ao tema 

trabalhado, de maneira a munir os indivíduos de subsídios para as ações (Soares et al., 

2018).   

Tal processo da oficina emancipatória requer um(a) mediador(a) que inicia e 

conduz o processo educativo com autoridade e não de forma autoritária, reconhecendo o 

acúmulo de seu conhecimento sobre a temática e sobre o processo dialógico e dialético de 

construção coletiva de conhecimento. Assim, utilizam-se estratégias disparadoras e 

facilitadoras de maneira a compreender o contexto, necessidades e práticas, favorecendo 

que as opiniões sejam expostas e seja impulsionada a busca de novas reflexões e 

possibilidades de ação sobre tal (Soares et al., 2018). Tudo isso foi considerado nas 

oficinas realizadas na pesquisa, de maneira a proporcionar momentos de reflexão. 
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Por fim, no decorrer de toda a pesquisa de campo a pesquisadora registrou 

acontecimentos do processo de observação participante e das atividades em grupo (grupo 

focal e oficina emancipatória), bem como suas próprias reflexões, em um diário de campo, 

conforme orientado por Flick (2009). Tal instrumento também foi empregado, pois, de 

acordo com Baldissera (2001), este pode ser utilizado na pesquisa-ação como um recurso 

para anotação de informações, observações e reflexões pertinentes, de maneira a registrar o 

que vai ocorrendo e que leva a interrogações, devendo ser utilizado todo o tempo em que 

o(a) pesquisador(a) está no campo. 

 

7.6 Procedimentos 

 

Realizados os procedimentos éticos necessários (descritos no item 7.8 à frente), foi 

dado início à fase exploratória da pesquisa-ação. Esta consistiu em conhecer o campo de 

pesquisa, realizar contatos com os(as) interessados(as) e identificar as expectativas dos(as) 

adolescentes e da equipe escolar. Nesse sentido, ressalta-se o caráter participativo e 

colaborativo entre os(as) atores(atrizes) escolares e a pesquisadora na análise e delimitação 

da situação. 

Vale ressaltar que aquilo que foi abordado nesta pesquisa a respeito deste contexto 

escolar é uma das mais variadas possibilidades de se compreendê-lo, influenciada por uma 

visão teórica e metodológica específica. Além disso, devido ao tempo disponível para o 

desenvolvimento da pesquisa no mestrado em questão, tais apontamentos se embasam na 

imersão da pesquisadora nesta escola por cinco meses (de abril a setembro – menos uma 

parte do mês de julho, devido ao recesso escolar), de duas a três vezes por semana, 

geralmente no período matutino. Houve ainda, participação de atividades no período 

noturno, como reunião de pais, reunião de professores(as) e Festa da Primavera, visto que 

envolviam a equipe escolar, alunos(as) e pais/responsáveis de alunos(as) do matutino. 

Assim, buscou-se desenvolver a pesquisa com o maior contato possível com o campo, 

dentro das possibilidades da pesquisadora e do que a equipe escolar permitiu. 

Na imersão no contexto desta escola foi possível participar do dia a dia de maneira 

ampla, seja nos recreios com os(as) estudantes no pátio, recreios com os(as) profissionais 

na sala de professores, entradas e saídas do turno, entradas e saídas das aulas, reuniões de 

pais/responsáveis, reuniões de professores(as), reuniões com alunos(as), eleições para 

diretoria escolar, eventos como palestras e culminância de projetos, designação de 
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professores(as), construção de relatórios para o governo, construção de painéis decorativos, 

confraternizações, campeonatos, enfim, os diversos acontecimentos do cotidiano escolar. 

Também foram consultados documentos, a saber: regimento interno, projeto 

político pedagógico e alguns relatórios produzidos pela especialista durante o período em 

questão. Por fim, algumas informações foram coletadas por meio do Sistema Mineiro de 

Avaliação (Simave) através do seguinte endereço eletrônico 

<http://monitoramentodaaprendizagem.educacao.mg.gov.br/#/login?tipo=publico>. Tal 

sistema traça um perfil da escola e é utilizado para avaliar a rede estadual de educação 

básica, para então por meio destes dados, pensar nas políticas públicas pertinentes às 

necessidades encontradas. 

A pesquisa-ação foi dividida em três momentos, sendo: a investigação, a 

tematização e a programação/ação, como discorrido no tópico 7.1. No primeiro momento, 

de investigação, foi realizada uma observação participante de maneira a contextualizar e se 

inserir no campo da pesquisa, na qual a pesquisadora imergiu no contexto, utilizando o 

diário de campo como suporte, com vistas a caracterizar o projeto educativo constante do 

projeto político-pedagógico, as relações hierárquicas, a composição profissional, as 

condições materiais, arquitetônicas e relacionais dos espaços formais e informais da escola. 

Tal momento teve a duração, em sua utilização exclusiva, de um mês, mas perdurou pelo 

restante da pesquisa de maneira a contribuir para a produção dos dados. Estas ações foram 

norteadas pelas seguintes questões:  

• O projeto educativo da escola reconhece os(as) adolescentes como sujeitos de direitos? 

• O projeto educativo se expressa em práticas pedagógicas que promovem a 

participação dos(as) adolescentes? 

• Quais as potencialidades e limites da organização escolar no favorecimento do/a 

protagonismo/participação juvenil? 

• Os tempos e espaços escolares são pensados a partir do(a) adolescente?  

• Para qual concepção de indivíduo apontam o projeto educativo e as ações da escola? 

• Quais recursos a escola mobiliza ou não para promover o/a protagonismo/participação 

dos(as) adolescentes? 

Posteriormente, no segundo momento – a tematização –, foram realizados 

encontros de grupo focal com a equipe escolar e com os(as) adolescentes, separadamente. 

Por meio dos encontros foi possível: compreender a percepção da equipe escolar e dos(as) 

adolescentes sobre a adolescência; compreender a percepção da equipe escolar e dos(as) 
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adolescentes sobre o/a protagonismo/paticipação juvenil e o papel da escola e seus(uas) 

funcionários(as) neste. Esta etapa permitiu colher subsídios para compreender tais 

percepções, que são tomadas neste trabalho como base das práticas pedagógicas já 

existentes. A partir disso, foi possível abrir espaço para problematização de tais práticas, 

bem como iniciar um processo de reflexão para, no futuro, construir novas ações. 

Tal ideia se embasa na perspectiva de Costa e Vieira (2006), no sentido de que o 

educador, se quiser considerar o adolescente como parte da solução das suas próprias 

dificuldades, deve mudar sua maneira de ver, entender e agir em relação a ele, e também 

identificar sua responsabilidade em tal solução, pois a assimilação da perspectiva 

pedagógica do protagonismo juvenil está além da assimilação de algumas noções e 

conceitos do tema, mas solicita um comprometimento emocional com a causa da dignidade 

plena do adolescente como sujeito de direitos.  

Este momento teve a duração de aproximadamente um mês com os(as) 

adolescentes, no qual foram realizados quatro encontros – sendo o primeiro e o segundo na 

segunda semana de junho, o terceiro na terceira semana de junho e o último na primeira 

semana de julho –, na sala de informática da escola, com duração média de 42 minutos. 

Aconteceu um encontro coletivo entre os grupos focais com os(as) adolescentes e com a 

equipe escolar, na quarta semana de agosto com duração de 40 minutos, promovido pela 

pesquisadora entre os(as) estudantes participantes do grêmio estudantil e líderes de turma, 

a pedagoga/especialista e a diretora, sendo algo solicitado pelos(as) estudantes e estas 

profissionais para construção de uma ponte entre eles(as), de maneira a poderem expressar  

indignações e propostas. Após este encontro, iniciaram-se os grupos focais com a equipe 

escolar, que ocorreram em três encontros – sendo o primeiro na terceira semana de agosto, 

o segundo na última deste mesmo mês e o terceiro na terceira semana de setembro –, 

também realizados na sala de informática e com a duração média de 35 minutos. Tais 

grupos foram norteados pelas seguintes questões: 

• O que é ser adolescente? 

• O que o(a) adolescente faz na escola? 

• O que é o/a protagonismo/participação juvenil?  

• Você acha que o(a) adolescente participa das práticas pedagógicas da escola? 

• O que você faz para participar das questões escolares? 

• Quais práticas pedagógicas levam ao/a protagonismo/participação juvenil? 
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Posteriormente, no momento de programação/ação, foram realizadas oficinas 

emancipatórias para provocar novas ideias sobre o planejamento de possíveis práticas 

pedagógicas que possam estimular o/a protagonismo/participação juvenil com a 

contribuição destes em todo o seu processo de construção, implementação e avaliação. A 

proposta inicial contava com encontros tanto com os(as) adolescentes, quanto com a 

equipe escolar. No entanto, não foi possível realizar as oficinas com a equipe escolar, dada 

a dificuldade para efetivar as reuniões com esta, pois, mesmo com encontros marcados, 

surgiam questões a serem resolvidas pelas profissionais que impediam a realização destas 

atividades. Isso reforça a percepção de que a equipe, mesmo que tenha apresentado uma 

abertura inicial à pesquisa com a proposta de transformações por meio de encontros 

coletivos, na prática, quando isso demandou um trabalho coletivo e escuta dos(as) 

adolescentes, tal disposição não foi sendo mais identificada. 

Foram realizadas cinco oficinas emancipatórias com os(as) adolescentes - sendo a 

primeira e a segunda na terceira semana de agosto, a terceira na última semana deste 

mesmo mês, a quarta na segunda semana de setembro e a quinta na última semana, 

também de setembro. Tais oficinas tiveram uma duração média de 36 minutos e uma 

média de sete participantes. Esta etapa foi norteada pelas questões abaixo: 

• O que é possível de ser realizado pelos(as) atores(atrizes) da escola na perspectiva 

do/a protagonismo/participação juvenil?  

• Quais as dimensões potencializam as práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo na escola? 

• Quais dimensões limitam as práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo 

na escola?  

Todas as ações foram formuladas e implementadas com os(as) atores(atrizes) do 

espaço escolar de acordo com suas possibilidades, engajamento e recursos, com a 

mediação da pesquisadora. Os passos das oficinas foram construídos junto aos(as) 

participantes do estudo à medida que os dados foram sendo produzidos e novas questões e 

indagações foram surgindo.  

Para finalizar, houve um encontro com a equipe escolar (diretora, vice-diretora e 

especialista/pedagoga) em dezembro, a fim de discutir as análises realizadas pela 

pesquisadora a escola para que pudessem ser levadas a este contexto reflexões sobre sua 

própria realidade no que tange ao tema do/da protagonismo/participação juvenil e práticas 

pedagógicas. Isto foi realizado como forma de suscitar a realização de novas ações, 

reflexões e projetos para potencializar o/a protagonismo/participação juvenil enquanto 
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princípio das práticas pedagógicas. Já com os(as) alunos(as) foi realizado o fechamento na 

última oficina emancipatória, visto que, quando as análises estavam concluídas, estes(as) já 

se encontravam de férias escolares, não sendo possível o retorno com eles(as) para 

discussão das análises dos dados.  

Todos os momentos de grupo focal e oficina emancipatória foram gravados em 

áudio (conforme autorização dos(as) participantes através do TCLE e Termo de 

Assentimento), transcritos e analisados juntamente com os conteúdos dos diários de 

campo. 

 

7.7 Relação pesquisadora e escola 

 

A escola na qual a pesquisa foi realizada não havia sido foco de pesquisas ou 

estágios em Psicologia, o que influenciou diretamente as relações estabelecidas neste 

estudo, dado que os(as) atores(atrizes) escolares inicialmente se relacionaram com a 

pesquisadora psicóloga, a partir da perspectiva de psicólogo(a) que tinham, baseada em um 

estereótipo clínico de atuação profissional. Ou seja, o fato da profissão e área de estudo da 

pesquisadora ser a Psicologia direcionou as relações que se estabelecerem entre a escola e 

ela, evidenciando as concepções que os(as) participantes têm sobre o psicólogo(a) escolar. 

Desse modo, a psicologia escolar relacionada ao tema do protagonismo/participação 

juvenil na escola surgiu enquanto uma demanda do contexto. 

O contato inicial dos(as) atores(atrizes) escolares com a pesquisadora foi de 

estranhamento, devido ao não conhecimento da proposta da pesquisa. Durante as primeiras 

relações estabelecidas entre estes(as) surgiram questionamentos sobre o que um(a) 

psicólogo(a) faz em diversos contextos, destacando-se um imaginário coletivo do trabalho 

clínico e individual direcionado a pessoas com transtornos mentais. Dessa forma, foi 

necessária a explicitação do que faz um(a) psicólogo(a), além da clínica individual, não 

somente na escola mas em outros contextos, dando ênfase aos aspectos base da atuação 

utilizados na condução da pesquisa pela pesquisadora, tais como sigilo, compromisso 

social, escuta qualificada, embasamento teórico e técnico. 

Para além disso, também houve estranhamento em relação ao que faz uma 

pesquisadora e como a pesquisa pode ocorrer na escola. Assim, os(as) atores(atrizes) 

escolares acabavam por se referir à pesquisadora como estagiária, o que foi sendo 

desconstruído ao longo da pesquisa, por meio de diálogo e das ações que ela realizou.  
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O estabelecimento dos vínculos com os(as) profissionais da educação só foi 

efetivado ao longo do processo, visto que alguns(mas) estavam mais pontualmente na 

escola que outros. Isso também influenciou no estreitamento das relações que ocorreram 

mais com alguns(mas) profissionais do que com outros(as). Da mesma forma, ocorreu com 

os(as) alunos(as), de maneira geral, à medida que foram sendo oportunizados espaços para 

diálogo e aproximação.  

Com os(as) profissionais da secretaria, serviços gerais, direção e alguns(mas) 

professores(as) houve uma breve apresentação inicial da pessoa da pesquisadora, na 

primeira semana de trabalho desta, conduzida pela pedagoga/especialista. Entretanto, a 

apresentação da proposta da pesquisa para a equipe escolar completa só foi possível um 

mês após o início da pesquisa, devido a uma desorganização do cotidiano do local que 

postergou tal momento algumas vezes. Essa demora acabou por influenciar no trabalho, 

tornando mais lenta a integração da pesquisadora com eles(as), necessitando explicar 

individualmente quando questionada sobre a atuação e proposta. Muitos(as) profissionais e 

alunos(as) chegavam até a pesquisadora perguntando se era alguém da Secretaria Regional 

de Ensino (SRE), professora novata e até mesmo policial civil. Desse modo, percebe-se 

que estas ligações estão muito atreladas a uma função de avaliação, vigilância e coerção 

associadas aos(as) profissionais da escola ou às pessoas que vêm de fora da escola. Sobre 

isso, Lima (2018) aponta que para se conseguir um processo democrático na escola, que 

leva ao/à protagonismo/participação juvenil, o processo de ensinar e aprender a democracia 

ocorre por meio do seu exercício neste contexto, e não isolando professores(as) em 

programas, metas, plataformas informáticas e regime avaliocrático.  

Quando a pesquisadora se apresentava enquanto psicóloga escolar e pesquisadora, 

explicitava-se um estereótipo da profissão de psicóloga(o) como alguém que resolve 

problemas individuais, geralmente de uma pessoa doida, e que no seu trabalho mostra o 

certo a se fazer para corrigir suas ações. Os diálogos com os(as) profissionais 

demonstravam que eles(as) acreditavam que a pesquisadora poderia resolver problemas 

dos(as) alunos(as), como indisciplina, desinteresse, oposição às tarefas escolares etc. Tal 

visão foi sendo desmistificada ao longo da pesquisa por meio de diálogos e até mesmo pela 

atuação da pesquisadora. No entanto, destaca-se que ainda é essencial que o(a) 

psicólogo(a) conquiste seu espaço nos diversos ambientes de trabalho, pois este estereótipo 

do(a) psicólogo(a) escolar “clínico(a)”, por exemplo, como discorrido por Andaló (1984), 

carrega consigo a ideia de que a escola enquanto instituição é vista como adequada e os 

problemas que nela ocorrem são de ajustamento e adaptação, permanecendo 
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inquestionáveis os currículos, programas, técnicas de ensino-aprendizagem e relação 

professor(a)-aluno(a) estabelecida. Ainda nesta ideia, o(a) psicólogo(a) passa a ser 

portador(a) de soluções mágicas e a exercer um poder nesse contexto. 

A partir disso, a não apresentação da proposta desta pesquisa, já no início, acabou 

por contribuir no afastamento dos(as) profissionais e sentimento de incapacidade da 

pesquisadora diante das possibilidades de trabalho na escola. Mas, ao longo do tempo, a 

aproximação e o vínculo foram sendo criados, bem como percebidas as possibilidades de 

ação da pesquisadora para desenvolver o trabalho. Assim, a observação participante e o 

olhar clínico, próprio da profissão em qualquer área de atuação, foram essenciais para que 

se desenvolvesse ações para contornar as dificuldades encontradas.  

Na observação participante, foi possível identificar que a ação de observar da 

pesquisadora e sua presença na escola nos diversos ambientes sem ação pré-definida 

incomodou alguns(mas), que vez ou outra questionavam a pesquisadora sobre suas 

atividades, mas pareceu não inibir as atitudes nas diversas situações. Além disso, 

inicialmente, a diretora foi quem recebeu a pesquisadora na escola, sendo sua referência. 

No entanto, logo que a pesquisa foi iniciada, a diretora tirou férias por 15 dias, fazendo 

com que a desorganização do cotidiano escolar afetasse ainda mais a implementação da 

pesquisa.  

A partir disso, a referência mais próxima da pesquisadora foi a 

pedagoga/especialista, mas a criação do vínculo com ela e a sua compreensão acerca da 

pesquisa também ocorreu lentamente. Posteriormente, com a eleição de uma nova direção, 

houve a criação de um vínculo de aproximação com a nova diretora. No entanto, 

persistiram as dificuldades para implementação das ações da pesquisa e inserção na equipe 

de trabalho da escola.   

Em diversos momentos, a pesquisadora pôde contribuir em atividades que estavam 

acontecendo na escola, dando apoio e sugestões, realizando tarefas e discutindo questões, 

mas nada que exigisse uma dedicação sistemática e continuada. Em comentários 

cotidianos, pedidos dos(as) profissionais por cuidados em saúde mental eram dirigidos à 

pesquisadora/psicóloga, o que pode demonstrar que, mesmo que dito em tom de humor, há 

um esgotamento por parte destes(as) profissionais que está relacionado, de alguma forma, 

às relações estabelecidas na escola.  

Depois de um certo tempo, já com uma boa relação estabelecida com os(as) 

alunos(as), estes(as) passaram a ter a pesquisadora como referência nas questões do grêmio 

estudantil, como possibilidade de ponte entre eles(as) e a direção. Isso propiciou pontos 
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positivos, visto que os(as) estudantes puderam criar um sentimento de pertença a um 

grupo, bem como sentir que tinham uma pessoa aberta a ouvi-los; mas também negativos, 

visto que a escola não conseguiu manter isso após a saída da pesquisadora, o que 

contribuiu para a desmotivação dos(as) alunos(as). 

Dessa forma, é importante considerar estas questões apresentadas na análise e 

compreensão dos dados produzidos nesta pesquisa, de maneira a obter um panorama amplo 

sobre as situações vivenciadas. 

 

7.8 Tratamento dos dados 

 

Realizou-se uma análise qualitativa dos dados produzidos por meio desta pesquisa, 

baseada na técnica de Análise do Discurso (AD). A AD foi utilizada visto que trabalha 

com o sentido e não com o conteúdo do texto – tal sentido é compreendido como algo 

produzido. Pode-se identificar uma variedade de estilos de AD com diversos enfoques, 

entretanto, neste trabalho foi adotada a perspectiva de Michel Pêcheux, também chamada 

por alguns de AD da linha francesa. Sua especificidade diz respeito a uma articulação entre 

o linguístico, o social e o histórico, na qual a linguagem é vista como forma material da 

ideologia. Nesta formulação, a ideologia seria um posicionamento do indivíduo quando se 

vincula a um discurso, a história é o contexto sócio-histórico e a linguagem é quando se 

materializa o texto e produz um sentido que o indivíduo busca dar (Caregnato & Mutti, 

2006). 

Pêcheux (2012) aborda que vários enunciados podem remeter ao mesmo fato e não 

construírem as mesmas significações. Ele questiona um estatuto de discursividades que 

trabalha um acontecimento por uma resposta unívoca, o que leva a conceber que existe um 

real determinando o que pode ou não ser, utilizando-se de técnicas materiais para 

interpretá-lo ou adivinhá-lo. Tal homogeneidade lógica expressa um conjunto de 

proposições susceptíveis de serem verdadeiras ou falsas, marcadas pela necessidade de 

aparência e de fronteiras que demonstrem um real ou uma resposta pronta. Levanta-se a 

questão, por exemplo: seria possível ler algo da mesma maneira se antes tivesse lido, por 

exemplo, a obra de Marx ou se não a tivesse lido? Assim, destaca-se que todo fato já é uma 

interpretação, havendo então, maneiras de se trabalhar sobre as materialidades discursivas, 

implicadas em rituais ideológicos, nos discursos filosóficos, em enunciados políticos, nas 
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formas culturais e estéticas, através de suas relações com o cotidiano, com o ordinário do 

sentido (p. 49). 

Para o autor (Pêcheux, 2012), isso precisa ocorrer distanciando-se de uma ciência 

exata e a partir de algumas exigências. Primeiramente, é preciso realizar gestos de 

descrição das materialidades discursivas, iniciando pelo reconhecimento do que é da 

língua, ou seja, o que não é da linguagem, nem da fala, nem do discurso, nem do texto, 

nem da interação convencional, mas aquilo que é colocado pelos linguistas como forma da 

existência do simbólico. Gill (2010) descreve tal processo de Pêcheux com maiores 

instruções, que foram utilizadas nesta pesquisa. O autor orienta que, inicialmente, faça-se a 

transcrição, que não pode sintetizar a fala e nem a corrigir, sendo transcrita de maneira 

literal e detalhada, o que consome muito tempo. Nesta pesquisa, por exemplo, um áudio de 

cerca de 40 minutos levava cerca de cinco horas para ser transcrito. Durante este período, 

como sugerido por Gil (2010), foram produzidas notas analíticas.  

Pêcheux (2012) aponta que, a partir disso, é preciso compreender que todo 

enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente desse mesmo, de se 

deslocar o sentido para derivar um outro, sendo que é aí que a análise do discurso trabalha. 

Sobre esta etapa, Gill (2010) aborda que, após a transcrição, é necessário realizar uma 

leitura crítica suspendendo tudo o que se considera como algo dado, enfocando na 

construção, organização e funções do discurso. Posteriormente, realiza-se uma espécie de 

codificação, na qual mergulha-se no material estudado, iniciando com várias leituras de 

maneira a se familiarizar com ele. A partir daí codifica-se, considerando a questão de 

interesse, para então analisar tal conteúdo, iniciando pela procura de um padrão nos dados 

e depois levantando hipóteses das funções do discurso. Pêcheux (2012) destaca que estas 

fases não são sucessivas, mas se alternam, pois, a descrição de um enunciado coloca 

necessariamente em jogo o discurso como espaço vital de leitura desse enunciado ou dessa 

sequência. Assim, estas orientações foram consideradas no processo da pesquisa, algo que 

foi exaustivo, devido ao grande volume de dados produzidos.  

Por meio das leituras, sempre considerando o linguístico, o histórico e social, foi 

possível construir núcleos de sentido, com base nos objetivos da pesquisa, elencando 

capítulos de apresentação dos resultados e de discussão destes. Tais núcleos são: aspectos 

que compreendem a dinâmica de funcionamento da escola; as percepções dos(as) 

participantes da pesquisa sobre a adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e a 

escola e seus(suas) profissionais; o funcionamento e sentidos atribuídos às instâncias 



93 

 

participativas da escola; e dimensões que afetam as práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo.  

A partir disso, como apontado por Caregnato e Mutti, (2006), é possível refletir que 

Pêcheux aponta que o discurso que a fala produz sempre tem uma relação com o contexto 

sócio-histórico, e a língua, é uma materialização de tal fala, pelos planos material e 

simbólico. Aqui o indivíduo não é individual, mas assujeitado ao coletivo por meio da 

interiorização do conhecimento de construção coletiva. A AD considera a heterogeneidade 

do discurso e pretende fazer uma releitura de tal. Considera-se que a formação discursiva 

se constitui na relação do interdiscurso – saberes que existem antes do indivíduo e 

constituídos pela construção coletiva, e o intradiscurso – que é a formulação do texto/fala. 

Assim, interpretar o discurso é uma ação no nível simbólico, sempre estando localizada em 

um lugar na história e na sociedade, e sobre isso torna-se essencial levar em consideração 

que o analista é um intérprete e que sua leitura sofre influência de seu afeto, sua posição, 

crenças e vivências, fazendo com que a interpretação nunca seja absoluta e única.  

A Análise do Discurso relaciona a linguagem ao contexto sócio-histórico, 

considerando então que o discurso das pessoas está sob as condições de sua produção. 

Desse modo, ao analisar o discurso, nesta pesquisa, levou-se em consideração as 

circunstâncias de sua enunciação, bem como o contexto sócio-histórico e ideológico deste. 

Aqui, o sujeito não é dono de seu discurso, mas assujeitado por ele, podendo concluir que 

o sujeito para a AD é descentralizado, uma vez que não tem plena consciência sobre o que 

pensa e o que diz, pois, deriva de relações ideológicas. 

Por fim, é importante destacar na descrição e análise dos dados produzidos, que se 

optou por não identificar os(as) participantes da pesquisa com letras, números ou nomes 

fictícios quando realizada a transcrição das falas literais, visto que a quantidade, tanto 

dos(as) adolescentes quanto das profissionais, era pequena, o que poderia incorrer na 

quebra do anonimato, caso eles(as) fossem identificados(as) por uma destas formas 

referidas. Outro cuidado tomado para garantir o anonimato dos(as) participantes foi não 

identificar qualquer fala, o que se deve ao fato de que no grupo focal com a equipe escolar, 

por exemplo, havia em média duas profissionais por encontro, portanto, destacar as falas 

de alguma delas seria indicar diretamente quem a disse. 

  

7.9 Cuidados éticos 
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Cada vez mais vem se dando importância aos aspectos éticos e sociais nos trabalhos 

de pesquisa com seres humanos, pois nota-se que a experimentação pode afetar de algum 

modo os indivíduos. Portanto, é necessário assegurar que esses efeitos não serão negativos 

e não implicarão em riscos à saúde dos(as) participantes. Por isso, esta pesquisa foi 

norteada pelos cuidados éticos estabelecidos pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, assim como pela Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, ambas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que tratam das especificidades éticas das pesquisas nas ciências 

humanas e sociais e de outras que utilizam metodologias próprias destas áreas.  

Inicialmente, entrou-se em contato com a escola parceira do projeto de pesquisa a 

fim de apresentar a proposta de trabalho e obter o aceite desta por meio do Termo de 

Autorização de Pesquisa em Instituição (Anexo A) e Carta de Encaminhamento (Anexo B) 

desta. A partir daí, o projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFSJ, orientando-se pelos cuidados éticos com 

os(as) participantes, que inclui a assinatura do Termo de Assentimento e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE,  nos quais foi solicitada também a autorização 

de gravação e uso de voz. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer nº 3.382.004.  

Segundo a Resolução CNS nº 466/2012, o processo de consentimento livre e 

esclarecido busca que o indivíduo possa manifestar a vontade de participar da pesquisa de 

maneira autônoma, consciente, livre e esclarecida. Este processo é realizado nesta pesquisa 

pelo TCLE preenchido pelas profissionais (Anexo C), pelo TCLE preenchido pelos(as) 

responsáveis pelos(as) adolescentes (Anexo D) e pelo Termo de Assentimento dos(as) 

adolescentes (Anexo E), que são termos que prestam informações da pesquisa através de 

uma linguagem objetiva e acessível, tais como: justificativa, objetivos e procedimentos, 

detalhamento de métodos, explicitação de possíveis desconfortos e riscos, além dos 

benefícios e cautelas para reduzir os riscos, possibilidades de assistência e garantia de 

sigilo e da liberdade plena de participação ou recusa. Os dois termos se diferem na 

linguagem, mas não nas informações, visto que o Termo de Assentimento se destina 

aos(às) participantes menores de 18 anos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

aos participantes maiores de 18 anos e aos pais/responsáveis dos(as) participantes menores 

de 18 anos. 
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8 UMA ESCOLA ESTADUAL DO INTERIOR DE MINAS GERAIS 

  

É preciso considerar todo o funcionamento da escola para compreender como este 

influenciou o desenvolvimento da pesquisa de campo e as análises correspondentes. Por 

isso, neste capítulo serão descritas as condições em que os(as) atores(atrizes) escolares 

convivem, seja nos documentos escolares - Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Interno -, nas funções e perfis que assumem, nas condições materiais da escola, sua rotina e 

nas relações de trabalho. Através destes tópicos, foi possível evidenciar as minúcias do 

cotidiano que afetam diretamente todo o conjunto de ações realizadas na escola, 

principalmente em relação às práticas pedagógicas, sendo estas de cunho 

protagonista/participativo ou não.  

Durante o período da produção de dados houve eleições para diretor(a) e vice-

diretor(a), o que culminou na troca da diretora, por uma candidata que era professora, e na 

permanência da vice-diretora. O período destas eleições foi fonte de grande conhecimento, 

com apreensão das relações e compreensão das possibilidades de participação pelo 

envolvimento da comunidade escolar. Sendo assim, é importante destacar que do dia da 

entrada da pesquisadora na escola (dia dois de abril) até o dia 30 de junho, havia uma 

diretora e do dia 12 de julho em diante outra profissional assumiu o cargo. Entre os dias 01 

de julho e 11 de julho, a vice-diretora assumiu o cargo de diretora, pois a nova diretora 

estava cumprindo férias do cargo de professora que estavam atrasadas.  

  

8.1 Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno 

 

No início das visitas à escola, foi solicitado pela pesquisadora o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o Regimento Interno (RI) para leitura. Foi informado que estes 

estavam sendo reformulados em todas as escolas estaduais do estado de Minas Gerais, com 

auxílio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através de reuniões pré-agendadas 

em cada escola para sua discussão, sendo que seu modelo final deveria estar pronto em 

outubro de 2019, o que não ocorreu, pois houve atrasos de repasse das tarefas tanto do 

governo do estado às escolas e vice-versa. Ao longo da pesquisa viu-se que tal processo, 
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embasado no “Projeto de Itinerários Avaliativos”11, tinha a intenção de construção coletiva 

destes documentos, considerando as especificidades das escolas em questão. No entanto, 

sua execução sofreu distorções da intenção inicial, pois a equipe de professores(as) não se 

envolveu coletivamente no processo com a direção escolar e pedagoga/especialista, e nem 

demonstrava compreender sua importância, o que fez que as ações fossem pontuais, 

organizadas pela pedagoga/especialista e, muitas vezes, o relatório final de cada ação era 

montado e concluído por esta ou pela diretora.  

O programa, segundo informações da escola e poucas informações divulgadas pelo 

governo nos sites oficiais, aponta para uma série de ações que convergem para a 

construção e reconstrução do PPP das escolas, seus projetos e planos de ação. Como 

referido, as ações são propostas e planejadas pela UFJF, que tem parceria com o governo 

estadual desde 2010. Por sua vez, o “Projeto de Itinerários Avaliativos” foi iniciado no ano 

de 2019 e possui quatro etapas, segundo a pedagoga/especialista, sendo: apresentação para 

escola e seus(uas) atores(atrizes) pelo governo do estado; reunião para identificar o que a 

escola necessita mudar no PPP; construção do perfil do(a) aluno(a), por meio de aplicação 

de questionário a eles; e trabalho com os pais/responsáveis, por meio de questionário para 

registro sobre participação na escola e como a percebem. 

Sobre a primeira ação da escola, alguns(mas) alunos(as) responderam a um 

questionário escrito que foi aplicado a uma turma de primeiro ano do ensino médio, com 

37 alunos(as), cujas perguntas eram sobre a perspectiva dos(as) alunos(as) em relação à 

escola, ensino superior, como se sentem na escola etc. As respostas demonstraram que 

os(as) alunos(as) se sentem desrespeitados(as) na escola, a maioria não tem esperança de 

concluir o ensino médio, somente três achavam que iriam fazer o ensino superior e 

somente sete achavam que iriam se inserir no mercado de trabalho. Tais resultados foram 

apresentados aos pais/responsáveis em uma reunião e a todos(as) alunos(as) do turno 

matutino em uma confraternização de Páscoa, com pouco cuidado com o sigilo dos(as) 

participantes da turma.  

A ação com os pais/responsáveis, por meio de um questionário, foi apresentada em 

uma reunião no período noturno. Estes preferiram responder as perguntas em casa e enviar 

à escola através dos(as) filhos(as), posteriormente. Após isto, a pedagoga/especialista 

 

11 Referente ao Programa de Desenvolvimento Profissional de Gestores do Estado de Minas Gerais. Sobre tal, 

pode-se compreender melhor por meio do link 

<http://www2.educacao.mg.gov.br/component/gmg/story/10443-itinerarios-avaliativos-auxiliam-escolas-na-

reelaboracao-de-projetos-politicos-pedagogicos>. 
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recolheu, analisou e escreveu sozinha um relatório, que foi enviado à SRE, como 

solicitado. Já as demais ações dos “Itinerários Avaliativos” não puderam ser acompanhadas 

pela pesquisa, pois ocorrerem posteriormente a esta.  

O PPP e o RI ficavam, no período da pesquisa, à disposição de todos na sala da 

supervisão, em uma caixa de fácil acesso que continha, além dos atuais, os documentos 

anteriores. No entanto, percebeu-se pouca ou nenhuma utilização destes no cotidiano 

escolar.  O PPP possui 37 páginas e data do ano de 2018. O próprio documento explica que 

se trata de  

[...] Um projeto político pois considera a escola um lugar de formação de 

cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e 

coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir; e 

pedagógico pois define e organiza atividades e projetos educativos para o ensino 

e aprendizagem. (Escola X, 2018, p. 7). 

Para além disso, o PPP conta o histórico de criação da escola, data sua formulação 

em 2015 e aponta as suas reformulações ano a ano. O ensino democrático e de qualidade é 

apontado como finalidade da Educação, que deve contar com o comprometimento de 

todos. É citado ainda Paulo Freire para dizer: que o educando é o sujeito de sua 

aprendizagem e a ação educativa deve transformá-lo pelo diálogo, sempre considerando 

fatores sociais, econômicos e pedagógicos para a prática transformadora; que a escola 

busca promover a participação do colegiado e da família nas atividades pedagógicas e 

culturais que realiza; e que a escola intenta promover maior participação dos(as) alunos(as) 

de maneira motivada, consciente e esclarecida. Ou seja, o documento apresenta uma 

finalidade de participação dos(as) diversos(as) atores(atrizes), como projeto educativo da 

escola, mas e na prática? Será que isso de fato ocorre?   

Ao longo da pesquisa na escola foi possível perceber que a maioria dos(as) 

profissionais que ali trabalham não conhece o conteúdo do PPP, que se apresenta como 

norteador de todo o trabalho escolar. Assim, este documento desempenha nenhuma ou 

pouca efetividade na instituição. O PPP indica como objetivo geral da escola a formação 

integral do ser humano para que atue como agente da construção científica, cultural e 

política na sociedade, assegurando a universalização do acesso e permanência na 

instituição. Há ainda, vários outros objetivos bem amplos no documento que não 

contemplam as especificidades e necessidades da escola. A partir disso, os pressupostos 

gerais presentes nos documentos legais da Educação do país são apresentados na íntegra, 

além de destacar que os princípios que norteiam as práticas pedagógicas são os da LDB. É 

possível perceber que há informações desatualizadas no documento, como, por exemplo, 
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sobre o ensino médio que foi criado em 2013 com o programa “Reinventando o Ensino 

Médio”, com diversas especificidades citadas que já não estão em vigor desde 2015.  

Segundo o PPP, a escola tem a missão de servir com excelência por meio da 

Educação, formando cidadãos éticos, solidários e competentes, além de ter a visão de ser 

referência na área. Todas estas ideias apresentadas se adequam a uma escola baseada na 

perspectiva que a legislação brasileira aponta, entretanto, distanciam-se do que ocorre de 

fato no “chão” da escola, pois cada professor(a), gestor(a) e demais profissionais possuem 

visões diferenciadas acerca do desenvolvimento humano, bem como da função da 

Educação, e seu papel enquanto profissionais neste contexto, fazendo que as ações sejam 

também diversas, não havendo, consequentemente, consenso entre eles(as), o que prejudica 

o trabalho coletivo. 

Consta no PPP que este deve estar articulado ao plano de intervenção de maneira 

que a escola se aproprie dos resultados para traçar novas estratégias; indica que para 

elaborar esse plano seria preciso identificar o problema, estabelecer metas, definir ações, 

definir responsabilidades, avaliar resultados e elaborar gráficos, o que não ocorre na escola 

como processo institucionalizado, mas como um protocolo a ser cumprido de maneira 

individual pelos(as) profissionais, o que é exigido pelo governo. Isso se evidenciou no dia 

a dia, no qual professores(as) em seus módulos semanais construíam individualmente seus 

relatórios, planos de aula, avaliações e atividades para os(as) alunos(as) e eram 

cobrados(as) pela pedagoga/especialista ou diretora, que também eram cobradas pela 

analista da Educação da SRE. 

O PPP descreve as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Na 

pedagógica, destaca: metodologias diversificadas; tempo escolar organizado de modo que 

75% corresponda aos conhecimentos elencados na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e 25% à parte diversificada; avaliação, recuperação de estudos, pré-conselho antes 

do fim de cada bimestre para verificar o aproveitamento, e boletim escolar. Aponta que a 

prática pedagógica deve ter articulações interdisciplinares, contextualizadas com análise 

política, cultural e econômica, pois afirma que é pela tomada de consciência que surge a 

emancipação. Refere a importância da produção coletiva de conhecimentos e que o(a) 

professor(a) deve atuar como orientador(a), sendo que a interdisciplinaridade exige 

deste(a) profissional competências que precisam ser desenvolvidas para instrumentalizá-

lo(a).  

Ainda na dimensão pedagógica, o PPP discorre sobre a progressão parcial para que 

o(a) aluno(a) não fique retido(a), sendo que pode ser de até três matérias. Há possibilidade 
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do(a) aluno(a) que tiver o desenvolvimento acima de sua idade concluir os estudos em 

menos tempo. Destaca que todos(as) podem aprender se houver as condições necessárias, 

não indicando quais são elas. Aponta que a avaliação tem função diagnóstica, formadora e 

contínua, devendo haver frequência mínima de 75% às aulas. Como avaliação externa, há 

uma prova do governo estadual chamada Sistema Mineiro de Avaliação (Simave), e já a 

avaliação interna é apresentada como processual, formativa e participativa. Na recuperação 

da aprendizagem, aponta muitas alternativas como solução, mas que é preciso 

comprometimento de diversos(as) atores(atrizes) para alcançar êxito. No entanto, percebe-

se que a escola por vezes ajuda o(a) aluno(a) a passar de ano escolar, o que foi 

evidenciado em diálogos cotidianos com os(as) profissionais e alunos(as). 

O PPP orienta que nos casos de infrequência dos(as) alunos(as), se houver 25 faltas 

consecutivas há cancelamento da matrícula e informe ao Conselho Tutelar. De cinco a 10 

faltas consecutivas ou em dias alternados no mês há comunicação com a família, o que não 

foi possível ser observado durante a pesquisa. Já sobre projetos pedagógicos e 

interdisciplinares da escola, o PPP apresenta diversos deles: a cultura afrodescendente; 

poesia, teatro e dança; eleições 2018; consciência negra; projeto literatura; projeto de 

leitura e produção textual; projeto interdisciplinar; chá literário; feira de ciências e outros. 

Entretanto, no período da pesquisa não foi possível identificar a prática de nenhum destes. 

Na dimensão administrativa, o PPP discorre que há o Sistema Mineiro de 

Administração Escolar (Simade), que é um sistema online alimentado pela escola com 

dados numéricos de projetos, funcionários(as), alunos(as) e avaliações. Também há o 

Educasenso, que consiste num levantamento que é realizado no início e no final de cada 

ano para identificar as dificuldades dos(as) alunos(as).  

Sobre a dimensão financeira, o documento destaca que há falta de espaço para 

recreação e construção de novas dependências na escola, o que não foi identificado pela 

pesquisadora, por haver grande área sem construções na parte de trás das salas de aula. 

Ainda diz precisar de mobiliários novos, e material pedagógico e didático para o ensino 

médio. Sobre isso, no período da pesquisa todas as mesas e cadeiras dos(as) alunos(as) 

foram trocadas por novas enviadas pelo governo. Já sobre os materiais pedagógicos, 

percebe-se a falta destes para os(as) alunos(as), não sendo possível opinar sobre a 

qualidade dos já existentes, visto que não foram analisados. 

O PPP aponta que os(as) alunos(as) demonstram prazer em estar na escola, o que 

pode facilmente ser questionado, visto que muitos(as) alunos(as), participantes da 

pesquisa, demonstraram desmotivação com a escola, estando ali porque os pais lhes 
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obrigam. Por fim, o PPP apresenta os aparelhos eletrônicos existentes na escola e aponta 

sobre os recursos financeiros que são os da merenda, advindos da caixa e do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), os quais o caixa escolar administra. Há ainda uma apresentação do colegiado e 

do conselho de classe, citando que devem ocorrer pelo menos quatro reuniões anuais, que 

não foram possíveis serem acompanhadas e observadas no período da pesquisa.  

A partir dessas considerações, vê-se que o projeto educativo da escola possui bases 

democráticas e participativas, ancoradas nas legislações atuais. Entretanto, os(as) 

atores(atrizes) da escola não comungam deste documento, resultando que as práticas 

pedagógicas não sejam, de maneira coletiva, baseadas neste. Tal fato se torna preocupante, 

visto que não adianta existir um PPP se este não é utilizado na escola, sendo mera 

formalidade.  

Após a análise do PPP também foi analisado o RI da escola, sendo que este data do 

ano de 2018 e possui 59 páginas. O RI inicia trazendo o histórico da escola, semelhante ao 

do PPP. Em certa parte, o texto fica repetitivo e confuso, como se não tivesse sido revisado 

e fosse composto por diversas colagens. O documento trata sobre os princípios, fins e 

objetivos da Educação; e ainda sobre o ensino fundamental e modalidades de ensino. A 

partir daí, o texto aponta os objetivos específicos da escola, sendo: possibilitar o 

desenvolvimento de potencialidades pelo atendimento das diferenças individuais; 

identificar as aptidões dos(as) estudantes para orientar sobre o mundo do trabalho; realizar 

estudos permanentes para adequação de métodos e processos às necessidades de 

aprendizagem; promover o intercâmbio comunidade-escola para integração do(a) aluno(a) 

ao meio físico e social; estimular aos(as) professores(as) para que a avaliação vá ao 

encontro do tempo do(a) aluno(a), identificando sua individualidade e capacidade; verificar 

novas experiências pedagógicas que englobam o ensino fundamental; garantir uma 

educação de qualidade, proporcionando aos(as) alunos(as) condições para terem uma visão 

real da sociedade; proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento da 

capacidade de analisar, observar, refletir e tomar decisões necessárias ao exercício 

consciente da cidadania e a prática competente da profissão; capacitar o(a) aluno(a) para 

vivenciar e intervir no mundo em constantes e imprevisíveis mudanças socioculturais e 

tecnológicas; e manter os pais/responsáveis informados sobre a frequência e rendimento 

dos(as) alunos(as), bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.  

O RI discorre sobre a organização administrativa e pedagógica, apresenta os setores 

da escola e as funções dos(as) diversos(as) funcionários(as), que serão elencados no item a 
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seguir, 8.2. Apresenta a secretaria, seu funcionamento e funções do secretariado e 

assistentes técnicos da educação básica. Apresenta a escrituração escolar com seus 

documentos e livros. Refere os(as) auxiliares da educação básica e suas funções de 

conservação e limpeza, e da tesouraria. Discorre sobre o corpo docente que são os(as) 

regentes de turma e professor(a) de biblioteca, apontando as proibições e deveres 

destes(as) funcionários(as). Explica sobre o estágio curricular na escola, a biblioteca, 

materiais didáticos e entrosamento entre os(as) funcionários(as). Posteriormente, o 

documento apresenta sobre os representantes de turma, o que será detalhado no capítulo 11 

deste trabalho.  

No RI há um apontamento sobre a capacitação dos recursos humanos, devendo a 

escola promover a participação dos(as) profissionais em palestras, cursos, grupos de 

estudos e planejamentos de acordo com o calendário escolar e a proposta pedagógica. 

Ainda há referências ao laboratório de informática, parcerias, Programa Escola Aberta, e as 

instituições, que incluem a caixa escolar, associação de pais/responsáveis e grêmio 

estudantil.  

Relata-se no RI sobre os órgãos colegiados: colegiado e conselho de classe, sendo 

que ambos propõem a participação de alunos(as). Explica sobre as matérias do ensino 

médio e fundamental e lista os projetos oferecidos pela escola: tempo integral, sala de 

recursos, elevação da escolaridade, sendo que estes destoam dos projetos apresentados no 

PPP. O RI ainda discorre sobre os currículos e programas da escola, do ano letivo, do 

calendário escolar, da matrícula e frequência, transferência, adaptação e ajustamento 

pedagógico, Necessidades Educativas Especiais (NEE), rendimento escolar etc. Aponta a 

organização disciplinar, com os direitos e deveres dos servidores, restrições e medidas 

disciplinares aos(as) alunos(as).  

Dessa forma, vê-se que o RI, assim como o PPP, é pouco utilizado nas práticas 

pedagógicas, não possuindo embasamento teórico explícito. Mesmo que no PPP haja uma 

breve citação de Paulo Freire, a escola não se embasa neste, nos documentos e nem na 

prática diária. Isto pois, o PPP não se aprofunda em nenhuma corrente teórica e no dia a 

dia não são discutidos coletivamente estudos científicos. Para além disso, a construção 

destes documentos não advém de uma prática coletiva dos(as) atores(atrizes) escolares, o 

que retira o sentimento de responsabilidade por sua execução.  

Há ainda uma falta de adoção nestes documentos, do(a) aluno(a) como ponto de 

partida para propor caminhos mais adequados ao contexto. Sobre isso, Malheiro (2005) 

indica que, para alcançar uma transformação educacional almejada pela sociedade e 
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comunidade escolar, o(a) aluno(a) deve ser o objetivo último de todo o processo de ensino-

aprendizagem, do planejamento à execução deste.  

Desse modo, o projeto educativo, proposto pela escola através de seus documentos 

oficiais, mesmo que indique ideias e posturas emancipatórias, não se adequa à prática 

pedagógica cotidiana, sendo formalidades não colocadas em prática. O projeto educativo 

deve ser uma prática coletiva de reflexão, planejamento e ação, sempre baseada nas 

necessidades daquele contexto. 

 

8.2 Funções assumidas pelos(as) profissionais 

 

A respeito das funções dos(as) profissionais da escola, estas são indicadas no RI. A 

diretora tem uma atuação profissional que envolve questões tanto burocráticas, quanto 

administrativas, relacionais e pedagógicas, o que acaba por ocupá-la em diversas 

atividades, que são interrompidas constantemente, como observado no período de campo 

desta pesquisa. Além disso, esta profissional tem a função de ser uma articuladora política, 

pedagógica e administrativa da escola, com diversas atribuições. Já a vice-diretora possui 

funções muito semelhantes às da diretora, assumindo responsabilidades como esta, porém, 

em horários diferentes, além de assumir atribuições delegadas pela diretora e ter a função 

de assessoria. 

A pedagoga, assim chamada por todos(as), mas que, entretanto, tem a função de 

especialista12, também assume funções múltiplas. Nesta escola, o ano letivo em questão é o 

primeiro em que esta pedagoga/especialista trabalha como especialista sendo um novo 

cenário para ela. No RI, aponta-se que, enquanto especialista, ela é uma referência para 

diversas questões na escola, principalmente a respeito dos(as) alunos(as) e planejamentos 

pedagógicos. 

Sobre os serviços pedagógicos da pedagoga/especialista, estes devem articular o 

trabalho pedagógico da escola, coordenando e integrando o trabalho dos(as) docentes, 

alunos(as) e seus familiares em torno de um eixo comum. Além disso, deve: coordenar o 

planejamento e implementação do PPP da escola, tendo em vista as diretrizes definidas no 

Plano de Desenvolvimento da Escola; identificar necessidades de formação e atuar sobre 

elas; encaminhar alunos(as) com dificuldades e que precisem de acompanhamento 

terapêutico; e envolver a família no processo educativo. 
 

12 Por isso, esta é referida no texto sempre como pedagoga/especialista.  
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Torna-se necessário destacar que há um grande distanciamento entre o trabalho 

prescrito no PPP e o executado por esta profissional, visto que trabalha somente em um 

turno nesta escola e em outro turno em outra escola, em contextos diferentes. Essa 

diferença entre o prescrito e o executado também ocorre nas demais funções escolares e é 

importante refletir, como destacado por A. R. Souza (2009), que na gestão democrática é 

necessário reconhecer as especificidades técnicas das várias funções dos atores da escola, 

tendo a participação como base para a construção coletiva de normas e processos, 

garantindo acesso às informações da escola a todos. 

A respeito dos(as) professores(as), há alguns(mas) já efetivados(as) e que trabalham 

na escola de cinco a 15 anos, mas também há professores(as) designados13, que estão na 

escola entre um e cinco anos; e há até mesmo alguns que estão no primeiro ano de trabalho 

nesta escola. Durante o período da pesquisa, aconteceram algumas substituições de 

professores(as), seja por afastamento ou férias. Suas funções para além da sala de aula são 

de planejamento, avaliação, construção de relatórios, alimentação do banco de dados com 

presenças e faltas dos(as) alunos(as) às aulas, planos de aula e outras informações do dia a 

dia, o que tem se tornado ao longo dos anos e dos governos cada vez mais burocrático. 

Tais tarefas são vistas por estes(as) profissionais como exaustivas e com pouco sentido, 

não sendo discutidas em grupo e, por vezes, sendo entregues atrasadas ou com pouco 

aprofundamento.  

Os(as) professores(as) cumprem semanalmente uma carga horária referente ao 

módulo individual (momento para planejamento e realização de atividades extra sala de 

aula), conforme o número de aulas que ministra; e também uma carga horária de cerca de 

quatro horas de módulo coletivo, mensalmente. O módulo coletivo é utilizado para 

atividades e planejamentos em grupo, como atividades solicitadas pela SRE, ou propostas 

pela própria escola. Pode-se perceber que nestes há pouco engajamento dos(as) 

profissionais que, em geral, tiveram um dia exaustivo de trabalho e precisam estar ali por 

mais quatro horas. 

A respeito das funcionárias da secretaria, estas respondem somente por questões 

administrativas, como a admissão de alunos(as), fichas individuais, de turmas, 

transferência dos(as) alunos(as), questões sobre contratação, acompanhamento e 

desligamento de funcionários(as), sendo acessíveis a todos(as) os(as) profissionais da 

 

13 Professor(a) designado(a) é aquele(a) que preenche cargos em escolas estaduais de forma interina, 

substituindo um(a) professor(a) que está de licença, por exemplo, ou preenchendo um cargo vago para o qual 

ainda não houve concurso.  
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escola. Elas não atendem especificamente os(as) alunos(as), mas se relacionam com 

eles(as) no cotidiano escolar.  

Tem-se ainda na escola os(as) funcionários(as) dos serviços gerais, que se 

encarregam da limpeza e organização básica de todos os ambientes e preparação de 

merendas/lanches. E, por fim, há a contadora da escola, que tem contato direto com a 

direção por tratar de questões mais específicas da caixa escolar, sendo o único cargo 

preenchido por indicação, que é da diretora, por ser uma pessoa de confiança desta. 

Assim, as funções assumidas pelos(as) profissionais são, por vezes, mais complexas 

e desviadas do que está prescrito nos documentos da escola (PPP e RI). Tal fato pode 

interferir na organização escolar e no cumprimento dos papéis necessários ao 

desenvolvimento de uma rede sólida, ativa e funcional.  

 

8.3 Condições materiais da escola 

 

Como já apontado, durante a realização da pesquisa, a escola recebeu do governo 

estadual mesas e cadeiras novas para todas as salas de aula. Houve ainda uma situação com 

a estrutura que sustenta as caixas d’água da escola, sendo que esta foi interditada por um 

tempo por estar condenada a ceder. Tal situação perdurou por algumas semanas, causando 

transtornos no cotidiano a respeito do abastecimento de água, visto que a caixa escolar não 

dispunha de recursos financeiros para a obra e o financiamento público envolve diversos 

trâmites burocráticos. Aqui se vê que a escola passa por situações cotidianas que 

perpassam por diversas instâncias, que vão muito além das questões pedagógicas, mas que 

influenciam diretamente estas.  

A escola possui um amplo espaço de biblioteca que é pouco utilizado pelos(as) 

professores(as) e alunos(as), encontrando-se no início do primeiro semestre de 2019 em 

estado de desorganização, com pouca possibilidade de acesso dos(as) alunos(as) aos livros, 

o que foi sendo modificado até o início do segundo semestre de 2019. Em conversa sobre 

os livros didáticos com alguns(mas) profissionais, pôde-se ver que não há uma quantidade 

suficiente para atender a todos(as) alunos(as). Porém, nem todos(as) os(as) professores(as) 

usam os livros e, por vezes, justificam este fato com a afirmação de que os(as) alunos(as) 

não dão conta do conteúdo. Entretanto, isto é curioso, pois são os próprios professores(as) 

que os escolhem, para que o governo do estado os providencie. No grupo focal com a 

equipe escolar, esta apontou que percebe que os livros didáticos apresentam realidades nos 
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textos e conteúdos muito diferentes das que a escola vivencia, o que é apontado como um 

ponto negativo, pois à medida que ele [aluno(a)] conhece a realidade dela, dele, ele tenta 

buscar outra para comparar, né? Às vezes, o menino nem conhece a dele e já tá estudando 

outra. 

A sala de informática é somente usada pela professora de AEE no turno matutino, 

em alguns dias na semana. Tal fato é instigante, visto que os(as) profissionais da educação 

reclamam que a escola não tem tecnologia para se atualizar e atingir melhores resultados. 

Os computadores da sala dos professores(as) e da supervisão são frequentemente usados 

pelos(as) professores(as) em horário de módulo e pela pedagoga/especialista; já as 

impressoras são de uso exclusivo da pedagoga/especialista e secretárias, fazendo com que 

tudo que for impresso pelos(as) demais tenham que passar por estas. Durante o período da 

pesquisa, as impressoras sofreram diversos reparos, o que dificultou várias vezes o trabalho 

de quem necessita delas. Ainda entre os aparelhos eletrônicos da escola, têm-se caixas de 

som, microfones, projetores e notebook.  

As condições físicas da escola encontram-se preservadas e há espaços como a sala 

de informática e biblioteca pouco explorados em suas possibilidades de serem palco para 

práticas pedagógicas inovadoras. Nota-se que os(as) profissionais ainda utilizam pouco os 

recursos tecnológicos dos quais dispõem para as práticas pedagógicas, mesmo que uma 

parcela dos(as) alunos(as) tenha contato com estes fora da escola.  

 

8.4 Rotina escolar 

 

A rotina escolar do turno matutino, no qual a pesquisa foi desenvolvida, se inicia às 

7h e termina às 11h25min. São realizadas cinco aulas por dia, sendo que cada uma tem a 

duração de 50 minutos, e entre elas os(as) professores(as) trocam de sala. No entanto, este 

tempo se encurta, por vezes, dado que, vários(as) alunos(as) chegam à escola até as 

7h15min e outros vão embora mais cedo, por volta das 11h - por realizarem curso técnico 

na cidade vizinha e não haver muitas opções de horários de ônibus para o deslocamento. 

Às 9h30min inicia-se o recreio/intervalo que se encerra as 9h45min, no qual os(as) 

alunos(as) vão para o pátio, recebem merenda/lanche e conversam entre si. Há quase 

sempre algum(a) funcionário(a) que acompanha este momento, seja a diretora, a vice-

diretora, a pedagoga/especialista ou algum(a) funcionário(a) dos serviços gerais. 
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Importante destacar que no recreio/intervalo a/o merenda/lanche é muito esperado/a 

pelos(as) alunos(as), sendo que, segundo alguns(mas) funcionários(as), alguns(mas) 

deles(as) fazem sua principal refeição na escola. Diversos(as) professores(as) comentam 

que a aula antes do recreio é de difícil controle dos(as) alunos(as), que ficam ansiosos(as) 

para se alimentar. Geralmente a/o merenda/lanche se refere a alguma comida que se 

costuma comer na hora do almoço, como arroz, feijão, feijão tropeiro, macarrão, legumes, 

carne, canjiquinha ou algum outro caldo, sendo estes pratos considerados pelos(as) 

alunos(as) como uma comida melhor. Já em outros dias, se a situação financeira da escola 

não está boa, segundo a diretora, são servidos outros lanches, como suco e biscoito, leite e 

biscoito, canjica ou arroz doce, que são considerados mais fracos pelos(as) alunos(as). Isso 

acaba por evidenciar que para alguns(mas) alunos(as) a refeição da escola é extremamente 

importante no dia, sendo este contexto acaba por contribuir para a garantia do direito à 

alimentação e à sobrevivência.  

O momento do recreio/intervalo também é utilizado pelos(as) professores(as) para a 

alimentação, que geralmente é a mesma dos(as) alunos(as), e também para conversar entre 

si ou passar algum recado coletivo de algum(a) professor(a), pedagoga/especialista ou 

diretora e vice, o que ocorre na sala dos(as) professores(as). Há uma grande mesa nesta 

sala, na qual os(as) funcionários(as) se reúnem, tendo dias com maior número e outros com 

menor número de pessoas. Ainda é possível destacar que as tensões de questões ocorridas 

na escola, sejam entre os(as) funcionários(as), com os(as) alunos(as) ou com o governo do 

estado, influenciam no clima do local, ou seja, nas relações ali estabelecidas, havendo dias 

em que há assuntos mais descontraídos e, em outros dias, eles são sérios, desconfortáveis e 

conflitantes.  

Durante o recreio/intervalo, ocorrem duas vezes por semana um louvor no pátio da 

escola, organizado por membros de uma igreja protestante local, atividade que foi 

solicitada pela diretora que esteve no cargo até a nova eleição. Nestes momentos, os(as) 

alunos(as) utilizam instrumentos musicais, como violão e cajon, para acompanhar músicas 

gospel e há ainda um tempo de leitura e reflexão sobre algum texto da Bíblia. Participam 

da atividade em torno de 40 alunos(as), que se organizam em círculo. Percebe-se que tais 

situações, autorizadas e idealizadas pela escola, podem ser uma forma de disciplinar e 

buscar resolver, pela via religiosa, os problemas que os(as) alunos(as) têm, como indicado 

em alguns momentos por profissionais. Será possível o/a protagonismo/participação numa 

escola que privilegia o louvor a Deus e catequização dos(as) alunos(as), em vez de 

trabalhar valores humanos numa perspectiva educativa?  
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Outros momentos em que se evidencia o cunho religioso cristão são inúmeros nesta 

escola, considerados como uma via para que os(as) alunos(as) possam ser menos rebeldes 

e mais civilizados, como dito por um(a) profissional da escola. Tais momentos, como em 

palestras, comemoração da Páscoa, não dão instrumentos e ideias de ação coletiva para 

mudanças, mas reforçam e solicitam que os(as) adolescentes sozinhos(as) mudem suas 

realidades, como se a escola cumprisse bem seu papel de formação e emancipação, mas o 

maior esforço devesse partir dos(as) alunos(as). Aqui há um reforço da alienação e não da 

emancipação. Não seria a escola um importante aparato para preservação da laicidade do 

Estado?  

A partir dessa realidade, cabe destacar a importância de modificar na escola e em 

outros contextos públicos uma posição recorrente à religiosidade cristã, que fere a 

laicidade do Estado. Isso pois, uma posição neutra no campo religioso e a garantia da 

liberdade religiosa, respeitando tais princípios constitucionais, permitem a promoção da 

tolerância e do respeito mútuo entre aqueles adeptos de diferentes concepções religiosas e 

não religiosas, para prevenir a discriminação e assegurar o pluralismo religioso.  

Após o recreio, que tem seu fim informado por um sinal sonoro, os(as) alunos(as) 

demoram para retornar às salas, sendo também uma prática de diversos(as) professores(as). 

Quando os(as) alunos(as) demoram neste retorno e acreditam que o(a) professor(a) não vai 

deixá-los(as) entrar, eles ficam vagando pela escola, aguardando a próxima aula. Há ainda 

situações que ocorrem durante o turno, nas quais os(as) alunos(as) também ficam fora de 

sala porque estão realizando alguma atividade diferenciada da sua turma. Os(as) 

funcionários(as), ao verem tais alunos(as) no pátio, por vezes os(as) questionam e, por 

outras, fingem não os(as) verem.  

Há alunos(as) que solicitam sair da escola antes do final do horário das aulas 

alegando estarem passando mal, alunos(as) que são expulsos(as) por um dia da sala de aula 

pelo(a) professor(a), alunos(as) que vão embora da escola sem autorização, enfim, 

situações em que eles(as) ficam fora da sala de aula e que puderam ser presenciadas no dia 

a dia da pesquisa. Quando os(as) alunos(as) são repreendidos(as) por isso, seja por 

professores(as), pedagoga/especialista, diretora ou vice, inicialmente são chamados(as) a 

atenção, ou chamados(as) para conversar com a pedagoga/especialista, vice ou diretora e 

em alguns casos chama-se algum responsável para ir à escola conversar sobre tal. 

Entretanto, pouca efetividade se vê nestas ações, visto que os(as) alunos(as) passam a criar 

estratégias para não serem vistos pelos(as) profissionais, praticando as mesmas ações, 

sendo quase sempre os(as) mesmos(as) alunos(as) a fazerem isso. 
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Ainda em situações de problemas apresentados pelos(as) alunos(as), como notas 

baixas, falta de participação nas aulas e indisciplina, o procedimento da escola é 

encaminhar a situação à pedagoga/especialista, vice ou diretora para uma conversa, e 

quando estas consideram necessário chamam os pais/responsáveis. Percebeu-se que o mais 

regular é chamar os pais/responsáveis ou tentar solucionar a situação problema entre as 

próprias pessoas da escola por meio do diálogo. Estes diálogos são geralmente registrados 

em um caderno de ocorrências que os(as) envolvidos(as) assinam, estabelecendo um 

acordo de melhora, sempre relativa ao(à) aluno(a) ou referente à cobrança do(a) aluno(a) 

por parte dos pais/responsáveis.  

Os problemas identificados nesta pesquisa são também discorridos por Andaló 

(1984), que afirma que as queixas básicas encontradas nas instituições de ensino se referem 

à dispersão e desatenção, desinteresse, apatia, agitação, baixo rendimento e fraco nível de 

aprendizagem, rebeldia e agressividade, e dificuldades nas relações, aparecendo nas formas 

mais ou menos intensas em todos os anos escolares, o que pode caracterizar uma crise 

aguda e profunda destas instituições. A autora discorre que a escola tende a centrar a causa 

destas dificuldades nos alunos, o que também foi identificado na presente pesquisa. 

Para momentos como os citados ou outros, que não envolvem problemas, como 

ajudar a organizar um painel, reuniões ou algo semelhante, facilmente e com frequência, 

os(as) alunos(as) são retirados(as) das aulas, perdendo-as, havendo um desvalor à aula, 

sendo que há professores(as) que se importam e apontam isso, e outros(as) que não 

problematizam estas interrupções. 

As conversas com a intenção de orientação, discussão ou repreensão que ocorrem 

na escola, sejam entre os(as) profissionais(as) e alunos(as), ou entre alunos(as), 

pais/responsáveis e profissionais, ou ainda, entre os(as) próprios(as) profissionais, são 

corriqueiras. Tais conversas giram em torno de problemas como bagunça, episódios de 

brigas ou desrespeito, orientação de alguma atividade não realizada da forma devida, 

entrega de notas sem programação, comportamento considerado inapropriado pelos(as) 

profissionais ou alguma questão que queiram passar, solicitar etc. Para tais situações não 

há quase nenhuma privacidade nos diálogos, acontecendo na sala de supervisão, da 

diretoria ou dos(as) professores(as) – que são ambientes sempre com portas abertas e 

circulação de professores(as), outros(as) profissionais ou alunos(as) – ou até mesmo no 

pátio. Quanto a isto, percebe-se que a conversa pode ficar dificultada devido a 

interrupções, e que fica inviável um diálogo mais íntimo, pela presença de diversas pessoas 

em dados momentos. 
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No cotidiano, nota-se que há alguns(mas) alunos(as) que têm mais liberdade de 

acesso aos espaços, como à sala dos(as) professores(as) e ao pátio, sem questionamento 

dos(as) profissionais. Talvez aqueles(as) que têm mais liberdade e proximidade com os(as) 

profissionais e professores(as) sejam os(as) que são tidos(as) como estudiosos(as) e 

bons(as) ou, ao contrário, os(as) que são considerados(as) caso perdido, termos utilizados 

por vezes pelos(as) profissionais da escola.  

Para Zibas et al. (2005), em todas as escolas envolvidas na pesquisa realizada se 

destacava a existência de muitas grades e portões trancados, o que eles apontam como uma 

contradição aos princípios do protagonismo juvenil. Isso também foi observado na 

pesquisa em questão, sendo que vários espaços eram trancados com cadeados, como as 

salas de aula durante o recreio/intervalo, a sala de informática e a quadra de esportes. 

É possível afirmar que a rotina da escola é alterada nos períodos mais longos que a 

diretora não está na escola, visto que é uma figura respeitada pela maioria dos(as) 

profissionais e alunos(as). Há ainda nestes períodos de ausência da diretora, um acúmulo 

de tarefas que ela deveria resolver e que não podem ficar paradas, resultando em 

sobrecarga, principalmente para a pedagoga/especialista, que as assume. 

Os conteúdos e avaliações, nesta escola, são divididos bimestralmente entre provas 

parciais e globais, bem como simulados enviados pelo governo do estado ou produzidos 

pela escola. Geralmente as provas são concentradas em uma semana do mês, sendo que as 

parciais os(as) professores(as) escolhem as datas e as globais são estabelecidas pela gestão 

e aplicadas de acordo com um cronograma geral. Neste período de provas, as tarefas da 

pedagoga/especialista se acumulam, visto que precisa receber, imprimir e distribuir todas 

as avaliações, ocorrendo no percurso alguns entraves, como: falhas de comunicação entre 

ela e os(as) professores(as), e problemas técnicos de impressão. Estes empecilhos, que 

acabam por gerar maior desorganização na execução das atividades cotidianas, são os 

mesmos que surgem quando acontecem eventos programados pela escola, como festas, 

palestras e culminância de projetos, pois, como nem todos(as) os(as) profissionais se 

envolvem na preparação destas atividades, acumulam-se tarefas para a 

pedagoga/especialista nos dias anteriores a elas. Evidencia-se, então, uma rotina escolar 

desorganizada que interfere nas práticas pedagógicas.  

 

8.5 Relações entre os(as) profissionais 
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Decorrente da observação participante, constatou-se que há uma desorganização 

por parte dos(as) profissionais em suas interações de trabalho. Percebe-se que muito disso 

se deve a escassos momentos de planejamento coletivo, mau uso destes quando ocorrem e 

falhas na comunicação cotidiana. Além disso, há distintas cargas horárias de trabalho 

dos(as) profissionais, o que também dificulta a organização escolar. 

Como apontado, as reuniões entre os(as) professores(as) e equipe diretiva da escola 

ocorrem em momentos pontuais, isto é, somente se houver alguma necessidade da escola. 

Na maioria das vezes, assuntos que deveriam compor reuniões, tornam-se uma troca de 

informações que ocorrem nos horários de intervalo/recreio, na sala de professores(as), 

estendendo o tempo desta atividade e com a participação somente daqueles(as) 

profissionais presentes em dado momento. Pode-se perceber assim, que os(as) profissionais 

não compõem a escola, seus processos e decisões, sendo a instituição um ente em si, 

separada deles(as).  

O módulo coletivo que acontece uma vez por mês, ocorre geralmente na última 

semana do mês, de 18h às 22h. Nesta reunião, percebe-se grande desorganização e 

desinteresse dos(as) profissionais pelo planejamento e elaboração de propostas, que na 

maioria das vezes são solicitadas pela SRE. A partir disso, a desorganização e 

individualização das ações se estende à implementação das propostas, recaindo sobre a 

gestão o que deveria ser decidido coletivamente. Por vezes, em tais momentos alguns(mas) 

profissionais tem comportamentos como agitação, conversas paralelas, reclamação em 

relação às propostas e desinteresse nas atividades, sendo que, estas atitudes se assemelham 

a comportamentos de determinados(as) alunos(as) em sala de aula reclamados por eles(as).  

Mensalmente, há visitas de alguma analista14 da SRE à escola, que, algumas vezes, 

são avisadas à direção da escola e, outras vezes, não. Tais visitas influenciam no 

andamento do cotidiano escolar, visto que os(as) funcionários(as) ficam mais 

apreensivos(as) com tal presença, que geralmente ocorre para conferir documentos, chamar 

a atenção sobre o cumprimento de ações burocráticas etc. Tal apreensão é passada para 

os(as) alunos(as), que são mais vigiados(as) com a justificativa da escola ser penalizada ou 

chamada a atenção por algum comportamento inadequado deles(as). Aqui, se revela uma 

hierarquia de poderes, a qual se pode fazer uma analogia a uma pirâmide, em que as 

 

14 A analista educacional da SRE atua no planejamento, supervisão e coordenação das atividades de ensino 

nas escolas, fiscalizando o cumprimento das normas educacionais.  
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pessoas da SRE estão no “topo”, os(as) funcionários(as) da escola no “meio” e os(as) 

alunos(as) na “base”. 

Pode-se perceber que a SRE é vista pelos(as) funcionários(as) como uma agente 

controladora e fiscalizadora das atividades realizadas pela escola e das obrigações 

pedagógicas e burocráticas dos(as) profissionais. A conotação da relação entre SRE e 

escola é sempre negativa e pouco construtiva, diminuindo a possibilidade que uma 

orientação mais próxima seja realizada por aqueles(as) que propõem estratégias para o 

andamento da Educação. Em uma ocasião, uma profissional disse a dois alunos que a 

analista da SRE estava na escola e não poderia ver alunos(as) fora de sala de aula e, por 

isso, deveriam respeitar este comando. Em resposta a tal colocação um aluno assim se 

pronunciou: ela tem que respeitar vocês também, ué. Tal fala remete a como os(as) 

alunos(as) absorvem as relações que permeiam a escola, tornando todas as práticas, 

pedagógicas, quer tenham esta intenção explícita ou não.  

Os(as) funcionários(as) da SRE que comparecem à escola sempre são referidos(as) 

pelos(as) profissionais enquanto figuras opressoras e detalhistas. Mas nas observações da 

pesquisadora, quando do contato de uma analista com os(as) funcionários(as) da escola, 

pode-se considerar que a profissional da SRE foi educada, descontraída e cuidadosa nas 

relações. Nota-se, então, que as situações em que a analista cobra o cumprimento de regras 

são as que os(as) funcionários(as) apontam-na como chata, evidenciando que eles(as) 

esperam dela um certo “coleguismo” e que entendem isso como uma boa relação. Percebe-

se também que a SRE direciona diversas atividades às escolas, com prazos e ações já 

definidos, sem considerar o calendário e a dinâmica de cada escola. Por vezes, ações eram 

solicitadas com prazos pequenos, ou comunicadas com atraso, comprometendo as 

atividades cotidianas da escola. Assim, muitas demandas do estado são vistas como meras 

formalidades que devem ser atendidas para que a escola não seja chamada a atenção por 

alguém da SRE. 

Os resultados escolares das provas do governo foram, às vezes, apresentados 

pelos(as) funcionários(as) como subsídios para se ter uma Educação “melhor ou pior”, 

devido aos recursos financeiros destinados a partir destes. A equipe escolar alega que, 

quando se fala em prova de governo, que são as avaliações encaminhadas pela Secretaria 

do Estado da Educação, muitos(as) alunos(as), não dão importância e não as respondem 

com atenção, e a escola busca conscientizar que isso influencia na definição de verbas que 

são destinadas à instituição. Isso faz com que a escola solicite aos pais/responsáveis que 
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incentivem os(as) filhos(as) a participarem destas provas, principalmente, pois o objetivo 

delas é melhorar o ensino, o que é visto como possível por meio de recursos financeiros. 

No grupo focal com a equipe escolar notou-se que a gestão vive uma intensa tensão 

ao tentar atender as necessidades dos(as) professores(as) e alunos(as) quando há problemas 

entre eles(as). Uma das participantes expõe:  

[...] a gente quer atender o menino, né. Quando a gente passa pela necessidade 

dele, porque mesmo que é um problema lá da casa dele, mas a gente não deixa 

de vivenciar com ele. Mas a gente tem que atender o professor, que também 

aperta a gente. É um espetando de um lado e outro do outro. Então é complicado 

gestar isso aí, fazer essa ponte, porque a gente quer fazer o professor entender, 

mas tem que ver também que ele tá cansado de todo dia ser massacrado também, 

por um problema que também não é culpa dele, que ele também se fosse trazer 

os problemas dele para cá e fizesse com os alunos, né? Então é assim, a gente 

fica no fogo cruzado e não é fácil.  

Essa perspectiva evidencia que os(as) alunos(as) em suas questões são analisados 

com os mesmos critérios que os(as) professores(as) nas questões deles(as), o que é desigual 

e descabido, visto que se compara adultos com adolescentes. É importante atentar-se que 

o(a) professor(a) ou qualquer outro(a) profissional da Educação está ali exercendo um 

trabalho, o que o leva a estar em compromisso com questões éticas e específicas da 

profissão, devendo responder a elas. Quando na fala acima a participante se vê na tensão 

entre as questões particulares que os(as) alunos(as) trazem e os(as) profissionais também, 

ela acaba por esquecer que o professor(a) está ali naquele ambiente enquanto profissional, 

mesmo que não seja possível dissociar isso da sua pessoalidade.  

Desse modo, as relações entre os(as) profissionais denotam, muitas vezes, o 

individualismo no trabalho, diminuindo, assim, as possibilidades de uma formação global e 

crítica para os(as) estudantes, coerentes com princípios democráticos e emancipatórios, 

visto que não há uma consonância nas práticas pedagógicas quando os(as) profissionais 

não desenvolveram habilidades para discutir e planejar coletivamente. 

 

8.6 Relações entre os(as) profissionais e alunos(as) 

 

O que mais se destaca na relação entre profissionais e alunos(as) é a falta de 

respeito que a permeia na realidade desta escola. Tal respeito, vai tanto do(a) aluno(a) para 

o(a) profissional quanto do(a) profissional para o(a) aluno(a). Os(As) professores(as) 

dizem que está gritante o enfrentamento dos(as) alunos(as) em relação às ordens deles(as) 

e da gestão da escola, e que eles(as) respeitam nem mesmo seus pais/responsáveis, e a 

escola não percebe o que pode fazer quando isso ocorre. Sobre isso é importante considerar 
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que as relações são a base da aprendizagem, como discorrido por Freire (1987), citado por 

Cunha (2005). 

Percebem-se relações diferenciadas entre alunos(as) e professores(as), conforme a 

atitude do(a) professor(a). Há alguns(mas) que se aproximam mais dos(as) alunos(as), para 

além dos conteúdos escolares e até mesmo para adequarem estes conteúdos a eles(as). 

Além disso, muitos destes(as) profissionais conversam sobre questões cotidianas, se 

solidarizam com questões familiares dos(as) alunos(as), incentivam-nos(as) à participação 

em momentos de descontração na escola e buscam dar exemplos construtivos nas ações 

cotidianas. Já outros professores(as) estabelecem um menor contato com os(as) alunos(as) 

fora da sala de aula e não demonstram interesse em suas vidas e necessidades, buscando 

somente realizar suas atividades de trabalho tradicionais. Sobre isso, Leite (2008) indica 

que as interpretações dos alunos sobre o comportamento dos professores são de natureza 

afetiva e isto influencia na aprendizagem, ou seja, a maneira como o profissional 

estabelece os contatos com os estudantes reflete na relação destes com o conhecimento.  

É possível destacar que há situações em que o tratamento dos(as) alunos(as) em 

relação aos(às) profissionais reflete a maneira como estes(as) lidam com eles(as). Assim, 

há momentos em que grosserias, desinteresse e desrespeito dos(as) alunos(as) refletem o 

que recebem dos(as) profissionais; bem como o contrário, relações em que eles(as) 

retornam aos(às) profissionais o respeito recebido. Sobre isso, os(as) alunos(as) ainda 

buscam falar diretamente com a pessoa quando percebem algum(a) profissional como mal 

educado(a) – por exemplo, quando um(a) aluno(a) entra na sala sem pedir licença ao(a) 

professor(a) e este(a) grita com ele(a). Tal dado também foi observado na pesquisa de 

Dayrell et al. (2010), na qual os jovens denunciaram uma relação humana e pedagógica 

baseada no desrespeito e no desprezo destes, destacando para melhoria desta situação uma 

melhor qualificação dos professores. 

Nas observações e nos grupos focais com os(as) adolescentes, detectou-se que os 

tratamentos dispensados pelos(as) profissionais são muito discrepantes de aluno(a) para 

aluno(a). Às vezes, o(a) aluno(a) não tem a oportunidade de explicar o que está precisando 

ou vivenciando em determinada situação, diminuindo as possibilidades de diálogo que 

podem ser determinantes na sua construção pessoal enquanto ser consciente de si e do seu 

contexto. Assim, questiona-se: como estes(as) adolescentes podem desenvolver uma 

autoestima positiva ou perspectivas de futuro, se os(as) professores(as) têm visões 

deterministas sobre eles(as), sejam boas ou ruins, que influenciam sua relação com os(as) 

docentes? 
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Gil (2012) discorre, em sua pesquisa, que aposta em relações positivas com os 

jovens como resultado de sua experiência profissional. A autora aponta um dilema na 

formação dos profissionais que lidam com jovens na escola, preponderando uma ausência 

de expectativas positivas em relação aos alunos, que podem ser rotulados e não terem 

atendidas as aspirações. A respeito do ato educativo, a autora o concebe como um processo 

relacional, tornando o fazer pedagógico difícil à medida que os jovens são vistos por meio 

de estereótipos. 

Nesta pesquisa de mestrado, a pedagoga/especialista é vista, em algumas ocasiões, 

tanto pelos(as) profissionais quanto pelos(as) alunos(as), como equivocada, exercendo 

pouca autoridade perante eles(as). É evidente o interesse dela pelas questões escolares, mas 

seu trabalho é subsumido por tarefas burocráticas advindas da SRE, não se aproximando 

dos(as) estudantes. Seu papel é exercido de modo desarticulado, com uma postura dispersa 

e desorganizada, que pode acabar por dificultar a execução de suas funções e relações com 

os outros sujeitos da escola. 

Gil (2012) pondera sobre o processo ambíguo que os adultos vivem, quando se 

encantam pela juventude e, ao mesmo tempo, buscam exterminar o que foge à norma, no 

marco de um modelo ambivalente de juventude, que depende economicamente dos adultos 

e tem pouco espaço para se responsabilizar, mas tem grande amadurecimento intelectual 

pelo acesso às tecnologias. Nas mídias, muitos são protagonistas culturais, sendo 

escritores, blogueiros, twitteiros etc., o que os coloca como autores e protagonistas de 

ações em diferentes âmbitos. Essa diversidade desafia a escola. 

Para Gil (2012), diferente de outras épocas, das lutas contra o capitalismo e formas 

de ditadura, os jovens atualmente levantam as bandeiras da paz, direitos humanos, proteção 

ambiental, sustentabilidade e inclusão social. Assim, a mudança tem ocorrido não somente 

nas formas de participação dos jovens, mas nas instituições, educação e socialização, 

colocando em xeque as práticas pedagógicas, o que pode distanciar os educadores dos 

jovens. Há várias manifestações de professores quanto às dificuldades de lidarem com os 

jovens, principalmente do ensino médio, demonstrando a necessidade de se reinventar 

formas de aproximação entre eles, que podem ocorrer por meio do conhecimento sobre os 

modos de ser jovem. 

Assim, na relação entre os(as) profissionais e alunos(as), destaca-se o papel da 

afetividade na construção e favorecimento da mediação pedagógica, pois, conforme Leite 

(2008), ela serve como um termômetro para compreender a qualidade das relações de 
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ensino em todo o processo do contato professor(a)-aluno(a), mas principalmente no 

planejamento e desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

 

8.7 Relação entre os(as) alunos(as) 

 

Entre os(as) alunos(as) foi possível observar, no cotidiano escolar, diversas divisões 

em grupos nos espaços e tempos diversos, seja por afinidades, idades semelhantes, 

interesses (musicais, políticos, religiosos e outros) e necessidades (como a união de turmas 

em uma gincana subdividida em grupos de turmas ou o grêmio). Muitos(as) estudantes 

mantêm contatos fora da escola, o que acaba por ampliar as relações, considerando por 

vezes aqueles(as) colegas como da família, como apontado por um participante do grupo 

focal com os(as) adolescentes: 

[...] eu não sei como que a escola é uma coisa muito engraçada, porque é um 

lugar onde, é que tipo, você vai para escola para conviver com um monte de 

pessoas diferentes, tanto a menina quanto o menino. Aí você lida com um tanto 

de coisa e você quer saber. Aí com o passar dos anos você lida com ignorância, 

você sabe a personalidade da pessoa e aí é muito difícil. Chega uma época que 

sempre é difícil, do mesmo jeito que você tá difícil de lidar com as coisas, a 

pessoa também tá; e aí tudo começa a dobrar os problemas, tudo começa a 

dobrar. Aí a gente tem que, sabe? Unir. Mas é difícil sabe, você acha até estranho 

a pessoa que não tem seu sangue, mas você gosta dela igualmente. Tipo família.  

Os(as) adolescentes relataram que a convivência em algumas turmas se torna difícil 

devido a rixas entre alunos(as), fofocas ou competitividade (seja por melhores notas, serem 

mais notados(as) pelos(as) profissionais e colegas etc.), o que acaba por interferir muito no 

dia a dia da escola; seja pelo surgimento de brigas, conversas em excesso que atrapalham 

as aulas e outras situações. Destaca-se a grande diversidade de pensamentos, costumes e 

valores dos(as) diversos(as) estudantes, que se consideram mais ou menos maduros(as), de 

acordo com as atitudes que assumem no cotidiano. Assim, a melhoria na convivência entre 

os(as) adolescentes acaba por ser uma grande demanda, relatada tanto pelos(as) 

profissionais quanto pelos(as) alunos(as). 

Em relação a isso, a equipe escolar acaba por tomar atitudes mais coercitivas, como 

castigos, suspensões e chamar os pais/responsáveis. Isso também é apontado por Ribas 

(2004), que registra que é comum que o ambiente escolar busque a regulação dos 

comportamentos por vias disciplinares e punitivas, o que não contribui para o 

desenvolvimento da autonomia e competência ética. Já em relação aos(as) alunos(as) 

participantes desta pesquisa de mestrado, estes(as) relataram ações voltadas à 

conscientização e à aproximação entre os(as) colegas. Um exemplo disso foi a iniciativa de 
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alguns(mas) alunos(as) de uma determinada turma que, ao perceberam a dificuldade de 

convivência em sua sala de aula, propuseram uma ação para melhorá-la:  

[...] é porque a gente fez um projeto lá na sala e a sala até que deu uma 

melhorada [...]. A gente fez uma dinâmica lá com a sala em círculo, todo mundo 

pegou uma folha, colocou o nome no topo e a gente foi passando a folha de mão 

em mão e cada um tinha que colocar uma coisa boa que via naquela pessoa da 

frente. [...] e todo mundo recebeu a folha cheia de agrado e aquela coisa e a sala 

tá bem paz, todo mundo amigo de todo mundo. 

A partir disso é possível refletir, com base na perspectiva do ECA (1990), sobre o 

modo como os(as) adolescentes têm sido tratados(as) pelos(as) adultos(as), que, em 

alguma medida, se valem de medidas meramente punitivas, sem nenhum cunho 

socioeducativo, o que perpetua a reincidência das ações dos(as) jovens que infringem as 

normas; ao passo que eles(as) próprios(as) buscam entre si soluções para os seus 

problemas coletivos, como foi o caso deste ocorrido em uma sala de aula da escola. 

 

8.8 Relação família e escola 

 

Os pais/responsáveis vão à escola em vários momentos: quando são chamados para 

reuniões que envolvem a todos eles, quando convocados para questões coletivas (como 

eleição de diretoria), quando precisam tratar de alguma questão referente ao(à) filho(a), 

quando há eventos abertos à comunidade, quando buscam ou levam o(a) filho(a) à escola. 

Percebe-se que há pais/responsáveis mais participativos que outros, havendo diversos 

motivos para que isso ocorra.  

Há profissionais na escola que mantêm relações mais próximas com os 

pais/responsáveis, conforme sua função – como a vice-diretora e a diretora –, mas também 

de acordo com o tempo de trabalho despendido e a preocupação com questões dos(as) 

alunos(as) para além dos conteúdos escolares – como alguns(mas) professores(as) e 

profissionais da secretaria e dos serviços gerais. Como a cidade onde a pesquisa foi 

desenvolvida é relativamente pequena, as pessoas geralmente conhecem umas às outras e 

convivem fora da escola. No entanto, há que se considerar que a comunidade e as famílias 

dos(as) alunos(as) ainda participam pouco das decisões e questões escolares, ou seja, esta 

participação é restrita a determinados pais/responsáveis e ocasiões como as citadas acima. 

Nos contatos que ocorrem entre profissionais e pais/responsáveis, ocorrem 

conversas que buscam compreender as situações familiares e escolares de acordo com cada 

questão a ser tratada, enfocando mais as questões familiares e comportamentais dos(as) 
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alunos(as) do que as didático-pedagógicas e o processo educativo como um todo. No grupo 

focal com a equipe escolar, a “família” foi referida como:  

[...] ausente da escola na maior parte das situações. A gente tem são poucos os 

casos de quem participa firme mesmo, mas é a minoria e a gente está nessa luta e 

também está com a família, de pegar com a gente firme nessa missão, porque 

não é fácil. E sem a família ainda é pior, complicado.  

Assim, ao longo dos diálogos foi possível identificar uma ideia de parceria da 

escola e famílias somente na resolução de problemas, não havendo perspectivas de tê-las 

como agentes potencializadores nas ações cotidianas e do processo de ensino-

aprendizagem.  

Nas reuniões convocadas pela escola, a comunidade e famílias pouco comparecem, 

sendo sempre os mesmos pais/responsáveis mais participativos e envolvidos. Parece não 

haver um cuidado com a qualificação do processo de participação por parte da equipe 

escolar, resultando em conduções burocratizantes e decisões pouco discutidas e 

estereotipadas: sempre os mesmos opinam ou vai você porque ninguém quer.  

Nestas reuniões, questões que reverberam nos(as) alunos(as), como o uso de celular 

na escola e o uniforme padronizado, por exemplo, são debatidas sem a presença deles(as). 

Será que as questões que envolvem principalmente os(as) alunos(as) devem ser resolvidas 

somente entre a equipe escolar e pais/responsáveis? Transparece, aqui, que os(as) 

alunos(as) são impedidos(as) de participarem e poderem construir suas próprias questões e 

posições sobre o que os(as) envolvem. Para Freire (1996) é decidindo que se aprende a 

decidir, sendo que não é possível aprender a ser, se não se pode decidir pois há uma 

sabedoria do pai ou mãe, e poderia acrescentar dos profissionais da escola, que decide por 

ele. Na escola desta pesquisa as regras ainda são criadas para os(as) alunos(as), mas sem a 

participação deles(as), o que não alcança grande efetividade, visto que a equipe escolar não 

as coloca em prática e assume posturas diferentes conforme os(as) alunos(as) e situações 

diversas. Assim, nas falas das profissionais se evidencia o chamamento às famílias para 

participarem da solução de diversas situações do cotidiano institucional, mas será que o 

resultado esperado (responsabilização das famílias) é alcançado? Ou será que as famílias se 

sentem inferiorizadas e o efeito é de afastamento delas em relação à escola? 

 Em diversos momentos de presença de pais/responsáveis na escola, percebe-se que 

eles são convocados com o objetivo de amedrontar o(a) aluno(a) para que passe a agir de 

acordo com o que esperam dele(a). No entanto, em algumas situações observadas o 

pai/responsável vai à escola e os(as) professores(as) não têm nada para lhe dizer sobre o(a) 

aluno(a). Isto pode afastar os pais/responsáveis da escola por não considerar importante 
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esse contato. Assim, a escola solicita a presença e participação dos pais/responsáveis, mas 

como ela se organiza para que isso ocorra? 

Alguns(mas) professores(as) têm percepções semelhantes sobre a relação dos 

pais/responsáveis com a escola, evocando episódios em que a atuação destes foi no sentido 

de repreenderem o(a) professor(a) por algo que ele(a) fez ou falou com o(a) aluno(a). A 

partir disso, professores(as) acreditam que os pais/responsáveis estão sem autoridade 

perante os(as) filhos(as), e que é mais difícil nestes casos manter autoridade sobre eles(as) 

na escola. Os(as) profissionais concluem ser este um dos maiores problemas da educação 

atual: a falta de parceria dos pais/responsáveis, que vão à escola somente para cobrar, 

criticar e fiscalizar. Assim, é importante que a equipe escolar amplie o seu olhar para a 

relação família e escola, de maneira a perceber que esta carece da construção de bases de 

cooperação, participação, troca, respeito e compreensão, o que requer um esforço coletivo. 

Após descrever as condições em que os sujeitos desta pesquisa convivem, o que 

permite um conhecimento sobre as especificidades desta escola, bem como seus modos de 

funcionamento, faz-se importante compreender as percepções dos(as) adolescentes e da 

equipe escolar sobre a adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e o papel da 

escola neste processo emancipatório, de maneira a aprofundar a discussão sobre as 

questões que influenciam a maneira pela qual são exercidas as práticas pedagógicas de 

cunho protagonista/participativo ou não nesta escola; o que será feito nos dois capítulos 

seguintes.  
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9 OS(AS) ADOLESCENTES... 

 

Este capítulo apresenta a percepção que os(as) adolescentes demonstraram através 

dos encontros de grupo focal a respeito da adolescência, do/a protagonismo/participação 

juvenil e da escola e seus(suas) profissionais, de maneira a permitir uma melhor 

compreensão das dimensões que contribuem ou não para as práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo. 

 

9.1 ... e a adolescência 

 

De maneira geral, os(as) adolescentes participantes da pesquisa percebem a 

adolescência como um período confuso, principalmente por acontecer diversas descobertas 

sobre si e sobre o mundo. Destacam buscar a independência dos pais/responsáveis por 

sentirem o quanto ainda são dependentes deles, principalmente nas questões financeiras e 

de atividades cotidianas, como sair e voltar para casa, namorar, realizar tarefas domésticas 

etc. Na fala a seguir de uma aluna, confirma-se o que Costa e Vieira (2006) destacaram 

como autonomia relativa do adolescente:  

[...] fase meio difícil porque, não é que a gente é completamente adulto e não é 

que a gente não é criança. Então, às vezes a gente quer ser tratado um pouco 

mais como adulto e tratam a gente como criança, e quando a gente pede para 

relevar, tratam a gente como se fosse adulto. Isso é muito chato.  

Ainda sobre isso, os(as) adolescentes veem que às vezes é exigido que aceitem as 

imposições dos(as) adultos(as) facilmente e, às vezes, é exigido que eles(as) sejam 

responsáveis e tenham autonomia para resolver sozinhos(as) as suas questões. Ou seja, são 

chamados(as) à autonomia da vida adulta ao mesmo tempo que são tratados(as) com a 

heteronomia da infância.  

Evidencia-se que os(as) adolescentes se sentem incompreendidos(as) pelos(as) 

adultos(as), pois quando estes(as) são solicitados(as) a ajudar nas questões com as quais 

os(as) adolescentes lidam no cotidiano, entendem estas como sem importância, acentuando 

ainda mais as controvérsias de seu discurso, que pede que o(a) jovem tenha o adulto como 

referência para auxiliar nas dificuldades, mas desvalida aquilo que ele(a) lhe apresenta 

quando pede ajuda. Isso faz com que o(a) adolescente se sinta cada vez mais confuso(a) em 

relação às suas questões e descobertas. Entretanto, nas falas dos(as) adolescentes houve, 



120 

 

ainda, relatos de parceria entre pais/responsáveis e filhos(as), nos quais a liberdade de 

diálogo proporciona maior apoio e segurança no cotidiano destes(as). 

Na percepção dos(as) adolescentes, estes(as) destacam que os(as) adultos(as), 

principalmente os pais/responsáveis e a equipe escolar, os(as) caracterizam como 

aborrecentes, rebeldes, pouco confiáveis e impulsivos, confirmando o que Tomio e Facci 

(2009) apresentam sobre a estereotipia da adolescência. Os(As) adolescentes destacam que 

a escola possui um imaginário negativo deles(as), considerando-os(as) desinteressados(as) 

por si só, sem compreender as dificuldades cotidianas que vivenciam para além da escola, 

o que pode levar o(a) aluno(a) a se sentir incapaz naquele contexto. Assim, referem que 

os(as) adultos(as) adotam mais ações coercitivas do que incentivadoras em relação ao 

ensino, recaindo sobre eles(as) a responsabilidade de quererem ou não aprender. Já 

outros(as) estudantes pensam que muitos(as) alunos(as) não querem nada com os estudos e 

que diversos(as) professores(as) pouco contribuem para auxiliá-los(as), tratando os(as) 

adolescentes ora com muito, ora com nenhum rigor, o que influencia nas relações de 

afinidade, respeito e parceria. Sobre este tratamento, destaca-se que os(as) professores(as) 

tratam de maneiras distintas os(as) alunos(as) e turmas e, além disso, possuem maior ou 

menor manejo com eles(as), de acordo com seu perfil pessoal.  

A respeito da vivência da adolescência, os(as) participantes consideram-na 

diferente para cada um(a) e isso se deve a necessidades específicas. Alguns(mas) 

adolescentes justificam que as necessidades e caminhos são diversos, o que leva a que cada 

pessoa aja de uma forma em cada situação e concluem que não é possível julgar como 

certo ou errado tudo o que a pessoa faz na sociedade, ou que o(a) adolescente faz na 

escola; destacando que o próprio fato de ser adolescente, passando por um período 

confuso, já é um atenuante para as situações problemáticas. Esses dados vão ao encontro 

do que afirma Tomazetti et al. (2011) sobre as relações dos jovens com a escola, que se 

diferenciam de acordo com a classe social da qual fazem parte e suas vivências.  

Os(as) adolescentes destacaram que questões recorrentes na adolescência, como a 

depressão, gravidez e violência, não têm sido abordadas na escola de maneira eficaz, 

contribuindo para a permanência e manutenção destes quadros, bem como da existência de 

casos de tentativa de suicídio. Conversar sobre a adolescência foi algo tão importante para 

os(as) adolescentes desta pesquisa, que a primeira ideia deles(as), no final do encontro em 

que foi debatido este assunto, foi propor algo semelhante com os(as) demais colegas da 

escola. Ou seja, o simples fato de conversar, debater, escutar e refletir, ações que 

necessitam principalmente de uma abertura às ideias do(a) outro e ponderação, mas não 
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precisa de muitos instrumentos materiais, pode ser realizada na escola e gerar 

transformações nas práticas pedagógicas, entretanto, iniciativas dessa natureza não 

ocorrem, o que é necessário pois, para Freire (1996), ao escutar o educando o educador 

aprende a falar com este.  

No cotidiano fora da escola, durante a semana, os(as) adolescentes exercem 

atividades semelhantes, sendo: cursos de formação e profissionalização; eventos religiosos 

em igrejas; esportes, como o futebol e o taekwondo; jogos online; grande período de tempo 

na internet em redes sociais; televisão; tarefas domésticas solicitadas pelos 

pais/responsáveis; e cuidar de irmãos. Há ainda, alguns(mas) adolescentes que exercem 

atividades remuneradas de trabalho, como cuidadora de crianças, cabelereiro(a), ajudante 

em loja e ajudante em feira de rua. A partir disso, constatou-se que os(as) adolescentes 

consideram o trabalho como uma possibilidade de independência, sendo que através da 

remuneração financeira podem realizar seus desejos de consumo, sem precisar solicitar 

dinheiro aos pais/responsáveis. No entanto, os(as) adolescentes que já trabalham, disseram 

que a frequência à escola atrelada à rotina de trabalho resulta em cansaço, o que atrapalha 

o desempenho no trabalho, e não o contrário, ou seja, que o trabalho atrapalha o estudo. 

Isso se relaciona ao constatado por Ferretti (2018), de que muitos jovens necessitam 

trabalhar no mercado formal ou informal, o que os leva para o ensino noturno ou para o 

abandono escolar, devido ao cansaço e à percepção de que a rotina de estudos atrapalha a 

do trabalho. 

Para estes indivíduos, ser adolescente tem mais desvantagens que vantagens. Esta 

visão pode ser atenuada à medida que os adultos que os cercam consideram e atuam com 

eles em uma perspectiva de adolescência mais naturalizante e liberal do que sociocultural, 

como constatado na pesquisa de Araújo e Souza (2016), fazendo que os adolescentes 

reproduzam os discursos da escola e da família, que indicam que o “ser adolescente” por si 

só é algo ruim e consideram que depende somente do adolescente melhorar suas atitudes, 

perspectivas e ideais. Tais dados convergem para duas das quatro maneiras de perceber o 

público jovem no cenário atual (Silva & Lopes, 2009), de acordo com as práticas vigentes, 

discutidas no tópico 2.5 do presente trabalho: uma etapa que se destaca por problemas, e o 

jovem enquanto protagonista, ator estratégico do desenvolvimento. 

 

9.2 ... e o/a protagonismo/participação juvenil 
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A respeito do/da protagonismo/participação juvenil, seja na escola ou na sociedade, 

os(as) adolescentes, em sua maioria, destacaram uma grande desvalorização de suas 

opiniões em comparação com as dos(as) adultos(as). Para um(a) participante da pesquisa, 

por exemplo, sendo adolescente  

[...] você não pode dar opinião sobre assuntos que, particularmente meus pais, 

familiares acham que sabem mais por serem adultos e não escutam a gente que tá 

estudando, tá passando, sabe? Eu acho que a gente tem pouca voz lá fora. Aqui 

[na escola] eu já acho que a gente tem um pouco mais de voz, por ser uma escola 

eles têm que justamente que escutar o estudante. Não adianta fazer, montar a 

escola, tá ali e não pegarem opinião de estudante, sabe? 

Já outro adolescente aponta: Eu acho que na escola não escuta tanto quanto. Mas 

em questão tipo assim, na sociedade lá fora eles também pensam essa coisa que a gente 

são adolescentes, que eles são adultos e que eles entendem mais. Através destes relatos é 

possível perceber que a hierarquia de idade afeta negativamente as relações estabelecidas 

com os(as) adolescentes, tanto na escola quanto em outros contextos, pois em diversas 

situações o simples fato de ser jovem desqualifica sua posição e argumentos, mesmo que 

sejam mais pertinentes que a dos(as) adultos(as), sendo vistos(as) como rebeldes, 

impulsivos(as) e negligentes. Desse modo, o/a protagonismo/participação torna-se mera 

representação física do jovem, uma formalidade nas práticas pedagógicas e instâncias de 

participação, pois os(as) adolescentes são vistos(as) como menos capazes de opinar sobre 

diversas questões que os(as) envolvem do que os(as) profissionais da Educação ou demais 

adultos(as) com os quais lidam no cotidiano.  

Ainda sobre estas falas, é importante perceber que mesmo que os(as) adolescentes 

se sintam menos ouvidos(as) em diversos contextos, ainda consideram a escola como um 

ambiente mais aberto a escutá-los(as), visto que compreendem que este espaço é destinado 

a eles(as). A partir disso, os(as) adolescentes apontaram que o/a 

protagonismo/participação deles(as) seria a participação, a voz do estudante na escola. 

No entanto, ao serem questionados(as) sobre como isso ocorre nesta instituição, 

alguns(mas) destacam a não existência dessa voz: 

Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não tem aquele, tipo assim, a 

gente tem aquele entusiasmo de fazer, mas a gente não tem aquela oportunidade 

e eles não abre um espaço ou alguma coisa para gente fazer o que a gente quer. 

Entendeu? Eles montam um projeto deles e quer que a gente faz as coisas do 

jeito deles. Entendeu? Se é para gente ir com uma roupa, a gente tem que ir com 

aquela roupa, se a gente quer ir de uniforme branco, a gente tem que ir com o 

amarelo. Entendeu? É uma questão eles não ouvir a opinião da gente. Eles 

querem montar o projeto, a gente tem que seguir. Eu sei que tem as regras que a 

gente tem que seguir e obedecer, mas eles também podem perguntar para a gente 

o que a gente acha. 

Assim, mesmo que comparado a outros contextos, alguns(mas) adolescentes 

percebam que na escola eles(as) têm um pouco mais de voz, destacando-se uma 
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necessidade de ampliação das possibilidades de expressão e diálogo com eles(as). Souza e 

Dutra-Thomé (2014) discorrem sobre a importância de ouvir o que o próprio adolescente 

diz sobre suas vivências, de maneira a considerar sua opinião na elaboração de programas 

educativos. A fala a seguir sugere ainda em que poderiam ser ouvidos: Vai ter um projeto 

na escola, vai ter uma coisa na escola, eu acho que mesmo que eles deveriam tipo, não é 

perguntar, mas ouvir a sua opinião, o que que a gente acha de diferente, um projeto 

diferente na escola.  

Os depoimentos acima vão ao encontro da ideia de Camacho (2004), de que, no 

âmbito da cultura escolar, há uma falta de iniciativa de ações voltadas aos interesses e 

vivências dos adolescentes. Assim, as práticas pedagógicas são entendidas pelos(as) 

adolescentes como aquilo que os(as) profissionais exercem na escola, mas não se sentem 

incluídos(as) nelas.  

Percebe-se que os(as) adolescentes possuem poucas possibilidades de 

protagonismo/participação na escola e estas se concentram mais na liderança de turma, no 

grêmio estudantil e nas gincanas escolares – que ocorrem poucas vezes durante o ano 

letivo. Evidencia-se, então, que tais possibilidades acontecem por meio das instâncias 

participativas da escola, que estão detalhadas no capítulo 11 deste estudo. 

 

9.3 ... e a escola e seus(suas) profissionais 

 

Os(as) adolescentes consideram a escola um ambiente tóxico, visto que é permeado 

por fofoca, julgamentos, desrespeito e brigas. Alguns(mas) apontam que não gostam de 

estudar e o fazem por obrigação dos pais/responsáveis. Já outros(as) discorrem que o que 

deixa a escola ruim são as pessoas e que ela é algo bom para o futuro, numa concepção 

idealista e mercantilista de que cursar uma graduação leva aos melhores empregos, que 

proporcionam poder econômico e felicidade. No entanto, o estudo não é visto com nenhum 

outro fim a não ser este, desconsiderando toda a formação humana envolvida nesse 

processo. Assim, contrário ao apontado por Cunha (2005) sobre a escola ser uma 

instituição que deve educar para a convivência e auxiliar na construção de relações com 

base no diálogo, o dado acima indica que a escola não é referida pelos(as) estudantes com 

este lugar de formação humana global, mas de modo restrito ao mercado de trabalho, 

quando não referida como prejudicial ao desenvolvimento humano. 
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Refletindo com os(as) adolescentes sobre o que percebem que a escola agregou em 

suas vidas até o momento, muitos apontaram que nada, outros que aprenderam a ler e a 

escrever. Uma colocação marcante sobre isso foi: no YouTube você aprende a fazer tudo, 

não precisa da escola. A partir disso, pode-se verificar que a escola tem pouco sentido na 

vida destes(as) estudantes. Será que a escola enquanto instituição não tem caído no 

automatismo e esquecido de renovar a cada dia seu sentido específico junto a cada 

comunidade, contexto e indivíduo?  

Outro(a) aluno(a) aponta: por exemplo, eu acho que falta mais tecnologia na 

escola, e outro(a) argumenta: se não tivesse escola, quem fez a tecnologia toda virar essa 

coisa maravilhosa, que é facilitar o futuro da gente? Não ia ter. Aqui pode-se recolocar 

um questionamento que Zibas et al. (2005) fazem em sua pesquisa: se tem uma questão 

cultural em diversas esferas sociais que questiona o professor tradicional, porque encontra-

se tanta resistência à mudança nas escolas? Assim, percebe-se que os(as) adolescentes 

entendem que a escola tem um sentido, mas, da maneira como está posta hoje, este sentido 

acaba sendo esvaziado pelo tradicionalismo e padronizações.  

Ainda nessa discussão, os(as) adolescentes concebem uma visão estereotipada da 

escola, como indica a fala a seguir: ah, se você estudar muito eu acho que você consegue 

um trabalho bom, pronto. E se você não estudar você trabalha no supermercado para o 

resto da vida; se você não estudar você vai pedir trabalho para pessoa que estudou. Isso 

acaba por perpetuar a ideia de que o capital intelectual e perspectivas de sucesso estão 

diretamente ligadas à capacidade financeira e de consumo das pessoas, tão enraizada no 

sistema capitalista. Na pesquisa de Mendes e Santos (2014), este dado também aparece, 

sendo que os jovens participantes sonham com uma formação continuada e em poderem 

atuar como bons profissionais de maneira a obter poder de compra, associando capital 

intelectual à capacidade de consumo. Vê-se que o jovem toma o trabalho como um espaço 

onde pode fazer o que gosta e que proporciona que outros sonhos seus sejam realizados. 

Já em relação aos(as) professores(as) da escola, os(as) adolescentes os(as) 

consideram-nos(as) imaturos(as), visto que esperam posturas mais maduras do que as suas 

e em diversas situações isso não ocorre. A eleição da diretoria da escola, por exemplo, foi 

citada algumas vezes como um momento totalmente dramático para os(as) profissionais e 

estudantes, na qual rixas e preferências entre os(as) profissionais foram percebidas 

pelos(as) alunos(as) e influenciaram negativamente o andamento do dia a dia da escola, 

gerando situações constrangedoras. Aqui, nota-se que as ações dos(as) profissionais são 



125 

 

observadas pelos(as) estudantes e afetam o prestígio e autoridade deles(as), como retrata a 

fala a seguir: 

[...] então tem muito professor aqui que não tem maturidade sabe, de saber lidar. 

Gente, tem aluno que não tem maturidade, então o que que os professores têm 

que fazer. Eles têm que trazer hábitos para escola que vão ajudar os alunos a ser 

maduro. 

Freire (1996) indica que deve haver um respeito à autonomia e à dignidade do 

educando, sendo este um dever ético e não um favor, com o qual a prática docente deve 

estar sempre coerente. Assim, a prática educativa deve buscar o respeito que, por vezes, é 

negado ao educando através de discriminação, ironia e inibição deste. 

Durante o período de realização da pesquisa, houve uma palestra sobre drogas para 

os(as) alunos(as) do turno matutino que foi conduzida por docentes do ensino superior de 

uma faculdade da região. Destacou-se um discurso raso, estereotipado e proibicionista na 

abordagem do tema, contando com pouco envolvimento dos(as) alunos(as). Sobre tal 

ocasião um adolescente relatou sua percepção que concorda com a conclusão acima da 

pesquisadora: pra mim tinha que ser algo mais aprofundado, com exemplo que aquilo ali 

foi muita coisa que a gente vê todo dia. É coisa que o professor entra na sala e fala: não 

use drogas! Foi praticamente isso. Ainda em outros eventos na escola como a 

comemoração da Páscoa destacou-se um discurso religioso apontado como caminho para a 

solução de problemas vivenciados pelos(as) jovens. 

Em contrapartida a situações desse cunho, houve outros momentos mais 

construtivos para a participação dos(as) estudantes na escola, como na comemoração do 

Dia do Estudante, em que aconteceram brincadeiras elaboradas pelos(as) professores(as) e 

que geraram grande envolvimento dos(as) alunos(as), demonstrando que estes(as) 

participam daquilo que se aproxima mais de seus gostos e contexto. Sobre isso, uma aluna 

apontou:  

[...] eu acho que quando tem palestras assim na escola, tinha que ser palestras 

mais divertidas, interagindo mais com os alunos, porque só uma pessoa lá na 

frente falando, ninguém presta atenção. Agora se a pessoa começar a interagir 

com os alunos, aí os alunos mostram interesse. 

Nas ações mais interativas, viu-se que os(as) professores(as) também se 

envolveram mais, gerando um momento de descontração. Houve oportunidade para que 

todos(as) os(as) alunos(as) que tivessem interesse pudessem participar, mas observou-se 

que aqueles(as) que já são mais envolvidos(as) em atividades na escola, participaram mais. 

As brincadeiras tiveram sentidos pedagógicos, como “soletrando”, “quiz de perguntas e 

respostas sobre conhecimentos gerais e específicos de matérias” e “técnicas de dinâmicas 

de grupo”. Os(as) estudantes participantes da pesquisa relataram que também aconteceram 
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na escola palestras promovidas pelos(as) próprios(as) alunos(as), sobre bullying e 

sexualidade, temas que sentem necessidade de discutir. O destaque destas ações, na 

opinião deles(as), é que são alunos, falando com alunos; e a gente sabe do que a gente vive 

e passa. Ou seja, quando eles(as) se envolvem nas ações, estas ganham importância para 

eles(as), devido a serem vivências e questões compartilhadas pelo próprio grupo de 

adolescentes.  

Momentos descontraídos e participativos assim também foram percebidos em uma 

gincana na escola em prol da arrecadação de fundos para promover a Festa da Primavera, 

que foi realizada em setembro. Assim, diferentemente de outros momentos coletivos na 

escola – como a confraternização da Páscoa, palestras e reuniões de pais/responsáveis – , 

quando os(as) alunos(as) se envolvem no processo, estes(as) prestam atenção e participam, 

com uma condução com o foco voltado para a discussão e reflexão, e não imposição e 

discurso proibicionista. Aqui, a escola ganha novo sentido, atrelado ao desenvolvimento 

humano: dá gosto de vir pra cá, disse uma estudante sobre a gincana.   
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10 A EQUIPE ESCOLAR 

 

Este capítulo apresenta a percepção que a equipe escolar demonstrou através dos 

encontros de grupo focal a respeito da adolescência, do/a protagonismo/participação 

juvenil e da escola e seus(suas) profissionais, de maneira a permitir uma melhor 

compreensão das dimensões que contribuem ou não para as práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo.  

 

10.1 ... e a adolescência 

 

De maneira geral, a equipe escolar apontou a adolescência como um período 

repleto de transformações físicas, psicológicas e biológicas, que afetam todo o 

comportamento do indivíduo, principalmente na escola, ambiente em que passa grande 

parte do tempo. Eles vivem esse momento de conflito, né? De mudança deles e a gente vive 

também esse momento de conflito, de confusões de que eles estão querendo também se 

impor, impor sua identidade, disse uma profissional. As profissionais indicaram que os(as) 

adolescentes apresentam uma diversidade de personalidades, valores e perspectivas 

advindas principalmente do meio familiar, bem como problemas pessoais que afetam a 

maneira como elas devem agir com cada um deles(as), o que torna o trabalho delas uma 

luta diária. 

Com essa perspectiva, a equipe escolar apontou que diversas questões da 

adolescência, para além da aprendizagem escolar, perpassam o trabalho que elas 

desenvolvem, sendo que:  

[...] primeiro vai para o professor, do professor vem para a gente e assim, às 

vezes a gente não tá preparado para lidar com todas elas, né? E é complicado 

porque a gente tem uma legislação para cumprir, a gente tem né, a norma, tudo 

para cumprir e nem tudo a gente vai levar só para esse lado só do entendimento, 

só da conversa, porque a gente tem coisas também a cumprir. Então tem dia que 

é fácil conversar, chamar, fazer esse papel assim, às vezes, até de psicólogo, de 

mãe que a gente tem que fazer. Mas, não é todo dia que a gente tem também esse 

tempo hábil para isso, né? 

Tal fala representa várias situações vivenciadas pela pesquisadora durante a 

pesquisa, em que os(as) adolescentes, em suas questões, às vezes eram ouvidos(as), às 

vezes eram silenciados(as) pela equipe escolar; e episódios em que a equipe escolar era 

exigida a cumprir metas, prazos, planos, lançar notas, e não tinha tempo para escutar, 

refletir, dialogar, planejar e agir naquilo que realmente os(as) alunos(as) tinham como 
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necessidade no processo de ensino-aprendizagem. Isso vai de encontro à ideia de Freire 

(1996), de que educar exige saber escutar de maneira compreensiva e horizontal. 

Se destaca na fala da equipe escolar a percepção de uma influência negativa da 

família no comportamento dos(as) adolescentes, sendo que sentem que a escola acaba por 

assumir o papel do “não”, da imposição de regras, horários, leis e normas, que deveriam 

vir da educação familiar, mas que na sociedade atual não acontece, por acreditarem que os 

pais/responsáveis são cada vez mais permissivos na criação dos(as) filhos(as). Assim, 

nessa perspectiva há um conflito entre a escola e a família, no qual o(a) adolescente – ser 

em desenvolvimento – se vê atravessado(a).  

Nas observações, foi possível identificar que muitos(as) profissionais demonstram 

ter uma concepção de que os(as) alunos(as) já estão aptos(as) a escolher sozinhos(as) sobre 

questões que afetam suas vidas, e eles(as), enquanto profissionais da Educação, devem 

exercer suas funções como professores(as) somente se os(as) alunos(as) desejarem 

aprender, sem que eles(as) tenham que fazer nenhum esforço para conquistar seu espaço e 

vínculo com eles(as). Ou seja, a adolescência ainda não tem sido vista, pela maioria 

dos(as) profissionais, como um período de desenvolvimento e que demanda práticas 

pedagógicas planejadas para tal, mas como um período em que as pessoas são mini 

adultos(as), como na chamada fase penal indiferenciada em relação ao tratamento das 

crianças e adolescentes apontada por Bastos et al. (2016). Aqui, não se garante um preceito 

fundamental do ECA (1990) no trabalho com crianças e adolescentes, que é o de 

considerá-los(as) enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

Tais dados convergem para três das quatro maneiras de perceber o público jovem 

no cenário atual, de acordo com as práticas vigentes, discutidas no tópico 2.5 deste 

trabalho (Silva & Lopes, 2009): uma etapa que deve preparar para a vida adulta; uma etapa 

que se destaca por problemas; e o jovem enquanto protagonista, ator estratégico do 

desenvolvimento. Assim, tanto na percepção da equipe escolar quanto na dos(as) 

adolescentes, não foi identificada a perspectiva do(a) jovem enquanto sujeito de direitos, o 

que é preocupante visto que tal concepção é que leva ao diálogo com as juventudes na 

construção, avaliação e implementação de políticas e práticas voltadas para estas. 

 

10.2 ... e o/a protagonismo/participação juvenil 
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Ao falar diretamente sobre o/a protagonismo/participação juvenil, a equipe escolar 

afirmou que tal preocupação com o(a) jovem é uma propaganda do governo, visto que não 

é algo que ocorre de fato na escola. Relacionam essa falácia à falta de investimentos e 

ineficácia na implementação de projetos, o que acaba, pode-se assim compreender, por 

eximir os(as) próprios(as) profissionais de seu compromisso com esta perspectiva, como se 

fosse algo que chega de fora para dentro da escola e deva mudar completamente sua 

estrutura e funcionamento, sem necessitar da construção coletiva dos(as) atores(atrizes) 

daquele contexto. Contrariando tal ideia, Stamato (2008) argumenta que a proposta 

pedagógica de fortalecer o protagonismo juvenil só pode ocorrer em grupo, visto que é 

uma ação que se dá no e para o coletivo, resgatando o individual presente no social e vice-

versa. 

Igual esse seu projeto de falar desse papel do jovem, da participação, do 

protagonismo, é difícil porque uma escola que não tem essa estrutura, não tem 

um chamativo para o jovem. Porque o jovem precisa disso, algo que estimule, a 

gente não tem. 

Nesta fala, a realização de práticas pedagógicas que favoreçam o protagonismo 

dos(as) alunos(as) é atrelada, principalmente, a bens materiais, como os aparelhos 

tecnológicos; não sendo dado nenhum destaque a outros aspectos, como o planejamento de 

propostas de mudança das ações cotidianas com perspectivas mais reflexivas e a formação 

dos(as) profissionais. Ainda, apesar de reconhecerem a efetividade dos trabalhos que 

buscam envolver os(as) alunos(as), as profissionais identificam barreiras que geram 

dificuldades para realizá-los, como se pode depreender desta fala: todo o trabalho que você 

faz com adolescente, ele surte efeito e não é pouco não, mas também não é fácil fazer esse 

trabalho. 

A equipe escolar, assim como os(as) adolescentes, tem a percepção sobre quais são 

as práticas pedagógicas que os(as) alunos(as) se envolvem mais ou menos:  

Quando eles identificam com alguma coisa que eles gostam, eles abraçam, 

mesmo que ir ali, tem atenção e querem participar. Mas, nem sempre para todas 

as ações da escola a gente tem esse mesmo envolvimento, esse mesmo querer, 

esse mesmo olhar, e aí, às vezes, tem dia que é muito bom, e tem dia que é muito 

difícil. 

Entretanto, mesmo percebendo a diferença nas ações que mobilizam ou não os(as) 

estudantes, as profissionais justificam a impossibilidade de realização de práticas mais 

envolventes ocorrerem frequentemente, visto que há diversas questões que atravessam a 

Educação:  

[...] mas é aquilo que nós falamos, né. A escola não vive só desses momentos 

leves, a gente tem burocracia também, a gente tem papel, a gente tem regra, tem 

que ser a parte do não, a parte de fazer, às vezes, aquilo que a família não faz, até 

para o bem deles mesmo e essa hora que junta tudo né, essa mudança deles, essa 

falta e essa resistência das coisas. 
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Outra profissional discorre:  

[...] e é um desafio muito grande, mas na hora que a gente consegue também um 

êxito, que seja né de um, enfim, é muito prazeroso também. A gente acaba tendo 

que entrar no mundo deles e a partir do momento que você entra no mundo 

deles, parece que fica mais fácil para eles né, expressarem, não de uma forma tão 

revoltante, mas fica mais fácil para a gente também. É lógico e como a gente já 

falou, você não consegue pegar todos né, impossível. Mas na hora que você 

consegue ver o mundo deles e eles, você trazer o seu mundo né, é muito bom.  

Assim, o protagonismo/participação não é algo impossível e tem sua efetividade na 

formação dos(as) alunos(as), segundo a percepção das profissionais participantes da 

pesquisa, no entanto, requer muito esforço coletivo e disposição para mudanças, o que é 

um grande empecilho na escola. Dessa forma, é preciso conceber, como apresentado por 

Stamato (2008), que resgatar o educador como elemento principal de mediação do 

processo político-pedagógico que emancipa o jovem e o insere na sociedade, é um 

princípio do protagonismo juvenil como práxis sócio-histórica. 

 

10.3 ... e a escola e seus(suas) profissionais 

 

A partir do que aconteceu nos grupos focais, ficou evidente que a equipe associa o 

trabalho escolar e as práticas pedagógicas ao cumprimento de leis e normas. Foi 

identificado nas observações, realizadas durante a pesquisa, que muitos(as) professores(as) 

e outros(as) profissionais têm a visão de que a escola é uma instituição com poucas 

perspectivas de mudança, visto que requer grande investimento do governo e das famílias, 

sendo algo cada dia mais difícil de acontecer. Nessa perspectiva, vê-se um discurso que 

retira a responsabilidade conjunta destes(as) atores(atrizes), como se o todo fosse somente 

a soma das partes e não o processo de trabalho em equipe. Tal dado se torna alarmante à 

medida que se compreende, como afirmado por Leite (2008), que os significados e 

sentidos emocionais que a cultura atribui a objetos e processos são internalizados pelo 

indivíduo, ou seja, se os sentidos e significados da escola adquire teor negativo para os(as) 

profissionais que nela trabalham e sendo este um meio de desenvolvimento dos(as) 

estudantes, logo a escola toma sentidos e significados negativos para eles(as), dificultando 

o processo de ensino-aprendizagem e as relações destes(as) com tal contexto. 

Nota-se que esta escola, mesmo quando se planeja para as atividades cotidianas, 

acaba por não conseguir cumpri-las. Talvez isso ocorra porque muitos planejamentos não 

são seguidos pela equipe, nem construídos em conjunto, deixando-os inconsistentes e 

pouco exequíveis. Nessa mesma direção, durante o período da pesquisa, a maioria das 
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ações desenhadas pela pesquisadora, mesmo que em conjunto com os(as) atores(atrizes) da 

escola, foi adiada pela equipe escolar e, muitas delas, acabavam não sendo realizadas, ou 

seja, a dinâmica de desorganização institucional atravessou também a pesquisa.  

Nas observações foi possível perceber que os(as) professores(as) se atentam para 

esta desorganização nas ações escolares, mas também evitam que aconteçam momentos 

coletivos para discussões sobre este problema, o que é contraditório, mas compreensível 

por vezes, visto que mesmo que haja um tempo para planejamento em equipe, como é o 

caso dos módulos mensais coletivos, sua carga horária, de quatro horas no mês, não é 

suficiente para as necessidades do contexto. Tal situação acaba por explicitar condições de 

trabalho que não promovem espaços para trocas entre os(as) profissionais, que em geral 

sacrificam seu tempo de descanso para realizar tarefas escolares, mesmo após longo dia de 

trabalho, cuja realização engloba mais de uma escola no caso da maioria deles(as). Por 

conta dessa situação, acontecem, na escola, ações isoladas de professores(as) com 

intenções amplas de trabalho com os(as) alunos(as), como rodas de conversa e projetos 

específicos de algumas matérias; ideias fundamentadas e criativas, mas que poderiam ser 

amplificadas se trabalhadas em conjunto pelos(as) professores(as), o que não ocorre.  

Vê-se no “chão” da escola que a realização de ações sem objetivos definidos, sem 

consistência e constância, gera desorganização e nenhum resultado. Um exemplo disso foi 

uma ação da pesquisa que consistiu num encontro entre os(as) adolescentes membros do 

grêmio, as lideranças de turmas e a gestão escolar. A proposta era que os(as) adolescentes 

sanassem suas dúvidas sobre o funcionamento e funções destes dois dispositivos de 

participação, ao mesmo tempo em que expusessem o que os incomodava em relação às 

práticas vigentes na escola no que tange a estes dispositivos. Além disso, o encontro 

poderia promover uma abertura da equipe escolar em relação às propostas dos(as) 

alunos(as), indicando aquilo que eles(as) sabiam sobre as instâncias e o que pretendiam 

realizar em parceria com as profissionais. Entretanto, nem por parte dos(as) alunos(as) e 

nem da equipe escolar houve nenhuma preparação coletiva para tal momento, fazendo com 

que o diálogo fosse conturbado, pouco elucidativo e sem encaminhamentos; reproduzindo 

a forma como os sujeitos estavam se relacionando na escola.  

Percebe-se que muitas atividades desenvolvidas em grupo com os(as) alunos(as) 

não são devidamente apresentadas e discutidas com estes(as), o que retira deles(as) a 

possibilidade de se envolverem naquilo que eles(as) próprios(as) irão executar. Assim, 

tudo que é feito sem um processo de envolvimento, não produz sentido, o que acaba por 

tirar a potência das iniciativas e levar ao desânimo de quem as idealiza e realiza. 
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Evidencia-se ainda, nas atividades que devem ser desenvolvidas pela equipe escolar em 

conjunto com os(as) professores(as), que há uma preocupação com ações organizadas e 

interessantes, mas por vezes a direção as elabora sozinha, seja para adiantar para os(as) 

professores(as) ou por ser este um procedimento corriqueiro que foi naturalizado. 

Assim, após compreender como os(as) adolescentes e equipe escolar percebem a 

adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e a escola, tem-se subsídios para 

compreender o funcionamento das instâncias participativas, que são as principais práticas 

adotadas pela escola para garantir a participação dos(as) adolescentes neste contexto. É 

importante lembrar que a maneira como estas acontecem está diretamente ligada ao 

funcionamento mais amplo desta escola, já discutido, bem como às percepções de 

seus(suas) membros.   
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11 AS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS DA ESCOLA 

 

Esta escola, de acordo com seu RI, possui algumas instâncias de participação 

dos(as) diversos(as) atores(atrizes) escolares, sendo: colegiado, conselho de classe, 

associação de pais/responsáveis, grêmio estudantil e liderança de turma. Destas, não foi 

observada a existência somente da associação de pais/responsáveis. Sobre as demais, 

observadas como existentes, vale destacar que atuam conforme orientação e solicitação do 

governo do estado, e existem há diferentes períodos de tempo. Nesta pesquisa, como o 

foco é o/a protagonismo/participação juvenil e o tempo no campo foi limitado, foi possível 

acompanhar somente o grêmio estudantil e a liderança de turma, sendo também analisados, 

a partir de dados produzidos especificamente por meio das observações participantes, o 

colegiado e o conselho de classe.   

A respeito do grêmio estudantil, o seu trabalho iniciou no ano letivo de 2019, 

mesmo ano em que a pesquisa foi realizada. Anteriormente ao início deste estudo, havia 

ocorrido apenas as eleições dos(as) alunos(as) para a composição da entidade. Percebe-se 

que o grêmio é um dispositivo que o governo do estado tem exigido que seja 

implementado nas escolas, sendo que seu objetivo e funcionamento são definidos por este 

ente. Lima et al. (2012) indicam que a gestão democrática se materializa na escola por 

instrumentos de participação legitimamente considerados, mas ponderam que a 

implementação obrigatória destes acaba por descaracterizá-los.  

Pelos posicionamentos das duas diretoras que a escola teve no período da pesquisa, 

percebeu-se o interesse em acompanhar e orientar tudo o que ocorresse no grêmio, 

entretanto não foi observada nenhuma ação da equipe escolar para tal. Isso converge para o 

questionamento que Gil (2012) apresenta em sua pesquisa: por vezes, formas institucionais 

de participação, como o grêmio, são exigidas no contexto escolar, mas será que elas de fato 

coincidem com os objetivos coletivos e necessidades dos jovens, sejam elas afetivas, 

comunicativas e de solidariedade?  

Percebe-se que isso pode envolver o fato de que a escola busca regular todas as 

ações à sua maneira, mesmo não se organizando para tal. Sobre isso, havia nas diretoras da 

escola uma postura mais engajada nas ações pedagógicas, mas não foi possível perceber se 

elas compreendiam que os(as) alunos(as) precisam tomar as próprias decisões e assumir 

responsabilidades de maneira que, por exemplo, isso contribua para o desenvolvimento do 

grêmio estudantil. Salienta-se que o estatuto desta entidade já estava pronto e apenas foi 
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passado aos(as) alunos(as), sem nenhuma discussão sobre sua pertinência. Vento et al. 

(2013) acompanharam, em sua pesquisa, o processo de constituição de um grêmio 

estudantil, por meio de pesquisa bibliográfica e observação na escola. Para as autoras, o 

grêmio é um espaço de exercício de cidadania que contribui para a formação política, 

tornando os jovens protagonistas. Destaca-se, na referida pesquisa, que a criação do grêmio 

foi uma iniciativa dos alunos, e que foi acolhida pela escola, havendo apoio e incentivo da 

direção, diferente do que aconteceu com o grêmio da escola desta pesquisa de mestrado.  

Pela perspectiva dos(as) profissionais, o grêmio pode ajudar na organização de 

eventos na escola, no auxílio à diretoria para controle dos(as) alunos(as), no 

encaminhamento de informações, na aquisição de materiais para entretenimentos, e na 

organização de eventos esportivos e intercâmbio. Por vezes, na fala dos(as) profissionais, o 

grêmio toma o sentido de vigiar e punir, indo ao encontro do reforço da heteronomia e não 

da autonomia dos(as) alunos(as), bem como da hierarquização dos(as) atores(atrizes) 

escolares. Isso é explicitado na fala de uma profissional participante do grupo focal: seria 

interessante o grêmio estar participando do conselho de classe, porque o grêmio 

participando do conselho de classe vai estar policiando os professores. Tais dados 

confirmam que nas práticas que a escola considera como protagonistas/participativas, os 

adolescentes são meros executores de papéis já prescritos, como discorrido por Tomazetti 

et al. (2011). Para tal, Stamato (2008) utiliza o termo “protagonismo regulado”, referindo-

se ao jovem que exerce um tipo de protagonismo que obedece às orientações e objetivos 

que os adultos definem. 

Em diversas situações, concluiu-se que as atividades do grêmio e das lideranças de 

turma acabam por serem consideradas tarefas não prioritárias para os(as) atores(atrizes) 

escolares. Mesmo considerando que podem gerar resultados positivos, estas atividades são 

poucos importantes se comparadas a outras tarefas dos(as) professores(as) e gestão escolar 

que demandam a maior parte do tempo de trabalho deles(as): acredito assim que a gente 

ainda não tem trabalhado muito [o grêmio] né, não deu tempo, diz uma participante do 

grupo focal com a equipe escolar.  

Nos grupos focais com os(as) estudantes(as), constatou-se que o grêmio estudantil 

não é uma instância escolar que todos(as) os(as) seus(suas) participantes sabiam da 

existência antes deles(as) participarem. Alguns se recordavam vagamente de outras 

eleições e de outros grêmios que existiram três ou quatro anos antes, e que atuaram com 

continuidade, mas não lembraram de nada que pudesse trazer um histórico de ações e 

tradição deste na escola. Destaca-se que todos(as) os(as) participantes dos grupos focais 
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são integrantes do grêmio estudantil ou são liderança de turma e a maioria participava das 

duas instâncias. Tais estudantes relataram ter pouca familiaridade com o que seria 

participar destas, o que devem fazer, quanto tempo ficarão no cargo, enfim, elementos 

básicos do seu funcionamento.  

A mesma visão de desconhecimento do que é o grêmio foi apresentada por algumas 

profissionais, no grupo focal com elas:  

Eu acho que ainda falta muito ainda ficar claro para a gente qual o papel do 

grêmio mesmo, de fato na escola. Quais são as ações voltadas para eles né, até 

onde eles podem ir e aonde eles podem estar interferindo. Porque eu acho assim, 

que quando a gente pega esses meninos, representantes de turma, e mesmo que 

fazem parte do grêmio, sem prepará-los antes, eles também se perdem, porque 

eles não têm noção, tipo assim, do que que eles podem tá fazendo, qual ação. 

Aqui fica evidente que a preparação para esta instância, tanto dos(as) profissionais, 

quanto dos(as) estudantes, é muito rasa, o que pode prejudicar a qualidade de sua 

existência e efetividade. Não foi trabalhado com a escola primeiro qual que é o sentido do 

grêmio, o conceito de grêmio. Nada disso os meninos sabem na verdade, e nem até a 

gente, diz outra participante do grupo focal da equipe escolar. Isso também foi observado 

na pesquisa de Vento et al. (2013). As autoras indicam que houve problemas na fase de 

implantação do grêmio e, posteriormente, uma “imaturidade” dos jovens na elaboração de 

ações de protagonismo e reivindicação de direitos, o que indicou a necessidade de 

formação da escola na construção da consciência cidadã. 

O mesmo se apresenta nesta pesquisa, visto que a equipe escolar indicou nos grupos 

focais que, por vezes, os(as) alunos(as) veem estas instâncias participativas como veículos 

somente para reclamações sobre professores(as) e colegas de turma. As profissionais 

acreditam que aconteça dessa forma porque não é algo trabalhado na escola com outras 

possibilidades e potencialidades, além desta. É importante destacar que mesmo que as 

reclamações dos membros do grêmio e demais estudantes sobre professores(as) e colegas 

sejam feitas, por vezes, desprovidas de uma análise crítica, trata-se de uma demanda 

legítima que pode ser ouvida e trabalhada pelos(as) atores(atrizes) escolares, o que denota 

uma invalidação do discurso juvenil. Entretanto, também é importante que as práticas 

pedagógicas busquem preparar os(as) estudantes para reivindicar, de maneira mais 

reflexiva, melhorias sobre questões mais amplas que vivenciam no contexto escolar, 

contribuindo para a consciência cidadã e ações emancipatórias.   

Surgiu no grupo focal, a partir da percepção das profissionais a respeito da falta de 

embasamento dos(as) atores(atrizes) escolares sobre o grêmio estudantil e liderança de 

turma, a ideia de incluir no plano pedagógico estudos e discussões sobre tais instâncias 
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participativas dos(as) alunos(as), tanto para estes(as) quanto para os(as) profissionais. No 

entanto, como isso não é visto ainda como prioridade pela gestão escolar e nem há um 

trabalho coletivo sólido, a ideia acabou “se perdendo” e não sendo concretizada durante a 

pesquisa. Em outro momento, uma das profissionais, no grupo focal, justificou o fato das 

ideias não serem implementadas na escola: Às vezes a gente quer fazer, mas não tenho 

tempo para isso. A gente pensa em mil e uma coisas, mas a gente vai pegando as 

prioridades e vai passando [...], e às vezes alguma coisa que a gente queria falar e fazer 

vai perdendo por causa dessa questão. 

Os(as) adolescentes participantes da pesquisa concebem o grêmio e liderança de 

turma como representação dos(as) alunos(as), demonstrando conhecer a diferença entre 

estas duas instâncias:  

É sempre o líder e o vice-líder e eles representam a sala. Todo problema que tem, 

toda informação ou elogios sei lá, tudo tem que ser repassado para a gente, até, 

desde prova que não foi entregue ao aluno, até reclamações e tudo entregue para 

a gente encaminhar à diretoria e para o grêmio, é essa função do líder de turma. 

Agora o grêmio, ele já tem a função de representar a escola.  

Nas discussões no grupo focal, os(as) estudantes referiram a participação nestas 

instâncias como uma grande responsabilidade. No entanto, percebem que isto não 

acontece, principalmente, porque os(as) profissionais da Educação não dão importância a 

esta participação, desvalorizando as possibilidades de atuação deles(as). Relatam sentirem-

se impotentes quanto às possibilidades de ação, visto que entendem que é dada pouca 

credibilidade a eles(as) para se envolverem nas decisões escolares. Entretanto, vale 

problematizar, como destacado por R. M. Souza (2009), que a participação somente nos 

processos de tomada de decisão é algo perigoso, visto que a gestão escolar ultrapassa esse 

aspecto à medida que contempla a democratização da gestão para que haja participação em 

todos os processos, sejam reguladores, fiscalizadores, avaliadores e decisórios na vida 

política e social da escola e da sociedade.  

Os(as) adolescentes participantes da pesquisa ainda relatam que poucos(as) 

professores(as) se dirigem a eles(as) enquanto líderes de turma ou membros do grêmio, 

invalidando sua atuação. Tal prática também é apontada por Vento et al. (2013), sendo que 

na escola em que realizaram a pesquisa delas a cultura de debates e esclarecimentos ainda 

não estava firmada, o que influenciava diretamente na existência do grêmio, vendo a 

necessidade de outros atores participarem desse processo democrático, de maneira a 

assumir sua parcela de responsabilidade, como a escola, direção, professores e 

pais/responsáveis.  
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Tal questão se atenua, visto que os(as) adolescentes participantes do grupo focal 

sentem que não são parte da escola e de suas questões, impossibilitando a participação 

destes(as) na proposta de soluções e ideias potencializadoras das práticas pedagógicas. 

Uma adolescente opinou, nesse sentido:  

É, eu penso assim, que nem ela falou, que o grêmio tá para representar a escola e 

eu penso assim, que a gente tá aqui para tentar ajudar. Tipo assim, a gente tá 

precisando de alguma coisa, a gente pode ajudar a correr atrás, mas é uma 

questão que a gente não sabe. Tipo assim, o que a gente sabe sobre a escola é 

boatos que sai e às vezes não é exatamente aquilo que sai. Então, como que a 

gente pode pegar e agir? Agora como que a gente vai ajudar se a gente não tem 

um contato com a diretora ou com a parte do interior da escola? Aí, a gente do 

grêmio fala que a gente não tá fazendo nada, sendo que a gente não tem 

comunicação de ninguém. 

Outro participou afirmou:  

Não tem como a gente ajudar sem saber. Agora negócio de líder de sala é 

verdade. só vem atrás da gente só para entregar a prova e essas coisas. Eu acho 

que eles tinham que ter mais; eles exigem responsabilidade da gente, algo que a 

gente não tem. Não passa informação, eles exigem muito sem passar coisa para 

gente [...] e não é só eles não, os alunos também cobram muitas coisas da gente 

que é líder. A coisa é que a gente não faz nada aqui na escola, a gente é só um 

título, não faz nada. 

Assim, evidencia-se, mais uma vez, em que medida a comunicação tem prejudicado 

as ações e práticas coletivas nesta escola. E, além disso, a falta de posicionamento 

participativo da equipe escolar leva os(as) estudantes a se sentirem menos capazes de 

propor mudanças e ações. Um exemplo é que, devido à troca das diretoras, o livro de atas 

de reuniões do grêmio, que antes ficava com a diretora, foi entregue aos(as) alunos(as) e 

eles(as) acreditavam que não eram capazes de utilizá-lo sozinhos(as), solicitando até que a 

pesquisadora o mantivesse em sua posse: é porque aí ela poderia ter esse controle, disse 

um adolescente. O que não foi aceito, discutindo-se, a partir disso, sobre a autonomia 

possibilitada pelo grêmio, de maneira a pensarem que, se o grêmio é dos(as) alunos(as) e o 

livro de atas é um documento importante, eles(as) têm a responsabilidade e a capacidade 

de cuidarem dele. 

A partir dessa situação, os(as) estudantes solicitaram que nas oficinas 

emancipatórias fosse tratado sobre o grêmio e a liderança de turma a fim de conhecerem 

mais sobre estes recursos. Aqui, percebe-se a participação como uma demanda deles(as) 

que é negada pela equipe escolar, o que indicou na pesquisa-ação que o foco de 

transformação se iniciasse pela construção de conhecimentos sobre tal tema.  

Para isso, em uma das oficinas a pesquisadora compartilhou conteúdos digitais para 

servirem de material complementar e de apoio, o que proporcionou conhecimento e 

discussões sobre o que é o grêmio e a liderança de turma, e as questões que os envolvem. 

Também foi utilizado, pela pesquisadora, o conteúdo expresso no RI da escola, que 
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apontava sobre as duas instâncias de participação e não era conhecido nem pelos(as) 

alunos(as) e nem pela equipe escolar. Alguns(mas) alunos(as) já tinham ouvido falar sobre 

o RI e outros não.  

A liderança de turma é apontada no RI em seu capítulo cinco, que dispõe sobre os 

“Serviços pedagógicos da escola”. Neste documento, consta que a coordenação de 

representantes de turma é de responsabilidade do especialista de educação (pedagoga). Está 

previsto que o representante de turma é escolhido por eleição entre os colegas da turma e 

que lhe compete: estimular o aprimoramento pedagógico e a elevação do nível de ensino e 

de aprendizagem; passar os recados da diretoria aos colegas de sala com fidedignidade; e 

representá-los perante a direção, professores e conselho de classe. 

Já o grêmio estudantil é apontado no capítulo seis do RI, intitulado “Instituições 

escolares”. Neste, o grêmio é referido como uma organização autônoma dos alunos, sem 

fins lucrativos e que congrega e representa os interesses dos(as) estudantes. Tem fins 

cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais, e os objetivos de: garantir direitos e 

interesses dos alunos; operar para melhorar a escola e a qualidade do ensino; incentivar e 

promover atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais; e realizar 

intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional com outras instituições 

educacionais. A organização, o funcionamento e as atividades do grêmio são estabelecidos 

no seu estatuto, aprovado em assembleia geral do corpo discente convocada para este fim. 

Já a aprovação do estatuto e as escolhas dos dirigentes e dos representantes dos estudantes 

e representantes de turma serão realizados pelo voto direto de cada estudante, observando-

se o que couberem as normas e a legislação eleitoral. 

Sobre o processo de eleição do grêmio, os(as) adolescentes relataram ter sido algo 

pontual e rápido, sendo que chamou os líderes e pediu para gente montar uma chapa, ou 

seja, indicou-se alguns(mas) alunos(as) para tal ação, e a outra chapa foi formada por 

outros(as) alunos(as) que se interessaram pela eleição. Houve uma apresentação que cada 

um teve onde apresentar as propostas e depois foi a eleição, sendo vencedora a chapa com 

os líderes e alguns outros(as) alunos(as) que estes chamaram para completar as vagas.  

Já a votação para a liderança de turma é realizada no início de cada ano letivo. No 

ano em que a pesquisa foi realizada, uma professora organizou a eleição, em cada turma 

separada, solicitando que se candidatasse quem quisesse, promovendo, em seguida, uma 

votação. Alguns(mas) alunos(as) participantes da pesquisa relataram que em suas turmas a 

candidatura não foi exatamente aberta a todos(as) que quisessem, visto que foram 

indicados nomes pelos(as) próprios(as) estudantes ou professora. Também no processo de 
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eleição para a diretoria, os(as) adolescentes indicaram que o assunto foi pouco trabalhado e 

divulgado na escola, por isso eles(as) se sentiram excluídos(as), mesmo tendo direito ao 

voto. Isso vai ao encontro dos dados da pesquisa de Dayrell et al. (2010), que demonstram 

que para os jovens o caminho da participação política mais organizada pertence ao mundo 

adulto, não se percebendo como atores, sujeitos de uma ação que interfira na realidade. 

Assim, pode-se concluir que, como apontado por A. R. Souza (2009), a participação 

política se aprende na prática democrática, e a escola é um espaço propício para tal. 

Sobre isso, destacou-se uma solicitação da SRE de uma proposta de projeto para as 

lideranças de turma desenvolverem na escola, o que deveria ser construída pelos(as) 

atores(atrizes) escolares de modo colaborativo, mas foi elaborada pela 

pedagoga/especialista e levada para ser discutida com os(as) alunos(as) no encontro 

promovido pela pesquisadora entre os(as) alunos(as) e equipe escolar. Com isso, os(as) 

adolescentes foram mais uma vez excluídos(as) do processo de construção do que os(as) 

afetam, e pouco se envolveram no que foi proposto pela pedagoga/especialista, apenas 

concordando e não colocando em prática o que ela idealizou. Sobre isso, os(as) estudantes 

reclamaram, no grupo focal, apontando que a leitura da proposta poderia ter acontecido 

individualmente por eles(as), de maneira a aproveitarem o tempo do encontro para algo 

mais construtivo e coletivo. Pode-se refletir de que nada adianta que os sujeitos tenham 

momentos coletivos, se estes não tiverem o cunho protagonista/participativo, de maneira a 

ampliar as possibilidades de atuação, bem como estruturá-las de acordo com os recursos 

que já possuem.  

Ainda neste encontro, houve uma iniciativa dos(as) alunos(as) que solicitaram 

participar da Festa da Primavera da escola para angariar fundos para as ações futuras do 

grêmio. A ideia foi acolhida pela direção escolar, que a apoiou, havendo envolvimento 

dos(as) alunos(as) nesta ação coletiva, que permitiu a vivência do sentimento de grupo. 

Entretanto, logo após o evento, os(as) alunos(as), novamente sem orientações e incentivo 

da equipe escolar, nada fizeram com os recursos obtidos, voltando ao estado inicial do 

mandato do grêmio em que não se reuniam espontaneamente entre si e nem com a gestão 

escolar. Isso se apresentou como uma dificuldade, pois a falta de engajamento dos(as) 

profissionais desmotivou os(as) alunos(as).  

A partir dessas considerações vê-se que os processos democráticos desta escola 

estão defasados, levando os(as) estudantes a terem uma percepção negativa e restrita dos 

processos políticos, visto que tal experiência vivenciada por eles(as) na escola, influencia 

na maneira como se relacionam com os processos políticos mais amplos da sociedade. Por 
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exemplo, nas propostas para a eleição do grêmio, os(as) estudantes destacaram a pintura de 

mesas e cadeiras das salas, a realização de mais palestras e jogos interclasse, a melhoria da 

merenda/lanche; e, entretanto, ao iniciar o mandato encontraram barreiras para a execução 

destas ideias, sendo algo que não foi pensado quando propuseram-nas. Além disso, foi 

percebido que mesmo que os(as) alunos(as) tentem propor e agir, seus anseios são 

desmotivados pela falta de apoio e incentivo dos(as) demais atores(atrizes) escolares.  

Para González e Moura (2009), no protagonismo juvenil o grêmio pode ser visto 

como uma prática inovadora que convoca ao exercício da responsabilidade social, no qual 

discutem-se soluções imediatas para superar situações problemáticas. No entanto, essa 

participação, pode, por vezes, desviar a atenção das causas dos problemas, sejam políticas, 

culturais, éticas ou outras, acabando por transferir o debate político para a ação individual 

ou de um coletivo específico. Isso é evidenciado no exemplo acima, visto que os(as) 

estudantes participantes da pesquisa propuseram soluções imediatas a problemas, mas, 

como na pesquisa dos autores em questão, o grêmio é considerado uma política pública e 

não uma necessidade dos indivíduos na escola, o que pode acabar por naturalizar e 

alimentar relações sociais alienantes. Assim, quando as atividades se tornam um trabalho 

voluntário e solidário, suspende-se por vezes a possibilidade de problematização e 

criticidade que humaniza o indivíduo, não promovendo a emancipação deste. Este tipo de 

protagonismo pode levar à estigmatização da participação, visto que, por ser estimulada 

por uma classe que deseja a coesão de uma estrutura social que lhes beneficia, realiza a 

manutenção das relações de dominação sob as vestes de um interesse comum.  

Tal questão se reafirma em momentos que denotam o caráter participativo e 

democrático na escola, tal como as eleições para a direção, para o grêmio estudantil, para a 

formação do colegiado e outras, que acabam por evidenciar uma politicagem, o que 

desvaloriza todo o processo que poderia caracterizar maior envolvimento dos(as) 

alunos(as) e sua emancipação pela via da participação política. Ao encontro desta ideia, 

Dayrell et al. (2010) afirmam que a pouca participação juvenil identificada na pesquisa 

deles pode ocorrer devido aos poucos espaços e situações que permitam o exercício da vida 

coletiva e participação social. Parece que a escola não prioriza tais espaços, muitas vezes 

atribuindo a culpa aos(as) alunos(as) que não participam. No entanto, verificados os 

números isto não é verídico, pois quando há atividades diferenciadas um número 

significativo de alunos(as) participa. Ou seja, a escola necessita organizar os tempos-

espaços de maneira flexível e construir projetos político-pedagógicos que dialoguem com 

os sujeitos e não somente com o administrativo. 
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Ainda na pesquisa de Dayrell et al. (2010), demonstrou-se que menos de 50% das 

escolas públicas ou privadas oferecem atividades coletivas que estimulam a participação, 

além de haver poucas atividades culturais. Mas, ainda assim, as escolas possibilitam algum 

nível de participação juvenil, sendo a questão mais importante, a maneira como ela está 

sendo desenvolvida. A respeito disso, foi observado nesta pesquisa de mestrado que 

alguns(mas) alunos(as) solicitaram aos(as) colegas e à direção para saírem do grêmio. Será 

que os(as) estudantes não veem as atividades desta entidade como muito distantes dos 

conteúdos de sala de aula e do que demandam da escola? Será que isso não indica que 

os(as) alunos(as) não compreendem muito bem quais as responsabilidades que deveriam 

assumir? O grêmio e a liderança de turma são vistos como perda de tempo para os(as) 

alunos(as)? Por quê? Será que há uma forma de integrar o grêmio e a liderança de turma às 

práticas pedagógicas em sala de aula, em torno de todos(as) os(as) professores(as) e 

alunos(as)? Como se organizar melhor para que os conteúdos não sejam perdidos e o/a 

protagonismo/participação de fato aconteça? 

Através dos relatos cotidianos, foi possível identificar que as demais instâncias 

participativas da escola, como o colegiado e conselho de classe, não são efetivos em suas 

ações. Isso pode fragilizar as relações de cooperação da escola e o trabalho coletivo, pois 

quando a confiança entre os membros da equipe está prejudicada, diminui-se o 

comprometimento com os objetivos coletivos. Isso também foi percebido no grêmio e 

liderança de turma por meio do acompanhamento das suas ações, que foi possível no 

decorrer da presente pesquisa. A escola ensina aos(as) próprios(as) alunos(as) a serem 

meros(as) reprodutores(as) e submissos(as) a tudo sem questionamento? Estes(as) 

alunos(as) são desrespeitados(as) em seu direito à Educação e a ter na escola acesso aos 

conhecimentos que seu contexto cotidiano não lhes proporciona?  

A falta de organização e autoridade da equipe escolar reverbera em todos(as), e 

os(as) alunos(as) se valem disso para não realizarem as atividades escolares como, por 

exemplo, no dia da votação para eleição da direção, situação em que as aulas deveriam 

ocorrer normalmente, mas diversos(as) alunos(as) foram embora mais cedo, pois o controle 

da saída e entrada de pessoas não estava acontecendo. Neste caso, é adequado afirmar que, 

embora não tenham consciência disso, o fato de eles(as) não frequentarem as aulas os(as) 

prejudica em seu desenvolvimento. Com base em Vygotsky (2000), essa questão se torna 

relevante à medida que se compreende que a escola, ao propiciar aos indivíduos o 

conhecimento sistemático sobre aspectos que não estão associados à vivência deles, 
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possibilita-lhes acesso ao conhecimento científico, construído e acumulado pela 

humanidade, que permite o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Também nos grupos focais com os(as) adolescentes foi identificada uma percepção 

de que as instâncias participativas da escola, como o colegiado, têm pouca efetividade, 

sendo que as ações estabelecidas em grupo não são assumidas pelos(as) atores(atrizes), 

fazendo que estes(as), principalmente os(as) alunos(as), sejam tratados(as) de maneiras 

diversas em situações semelhantes, o que depende da percepção de cada profissional que 

está resolvendo a situação. Nessa mesma direção, a pesquisa de Zibas et al. (2005) 

demonstra que nos conselhos escolares – mesmo sendo estes previstos em lei federal – de 

muitas escolas há uma precarização em seu funcionamento, que não é enfrentada, 

ocorrendo manipulação das representatividades pelos dirigentes da escola, pois as decisões 

são previamente tomadas pelos gestores. Por sua vez, na presente pesquisa, embora não 

tenha sido identificada esta manipulação das representatividades pelos dirigentes de forma 

direta, os relatos indicam pouca valorização da participação dos(as) diversos(as) 

atores(atrizes) escolares, o que também é problemático.  

Em relação a atividades extra turno na escola voltadas ao grêmio e à liderança de 

turma, os(as) alunos(as) participantes da pesquisa não praticavam nenhuma delas e tinham 

pouca disponibilidade para tal, o que também foi proposto pela pesquisadora como opção 

nas oficinas emancipatórias. Eles(as) informaram sobre outras atividades que realizavam 

fora da escola, como já indicadas – cursos e trabalho, principalmente –, que dificultavam 

isso. Em outros momentos, foi observada pouca adesão dos(as) demais alunos(as) às 

atividades extra turno na escola, não sendo uma cultura promovida pelos(as) profissionais 

da escola e nem pelos alunos(as) naquele ambiente. Percebeu-se somente que em algumas 

ocasiões durante a semana, alguns alunos(as) iam à escola no período noturno, com 

autorização da direção, para praticar esportes na quadra, algo organizado por eles(as) 

próprios(as), sem auxílio de algum(a) profissional da escola.  

Com embasamento em pesquisas sobre os jovens, Stamato (2008) demonstra que a 

ausência de possibilidades de inserção social agregada a um significado social depreciativo 

do jovem, leva a profecias auto realizadoras nas quais o crime, a violência e a exclusão 

compõem a maior possibilidade de expressão. Tal situação tem origem, conforme a autora, 

na má distribuição de renda, no analfabetismo, na falta de planejamento urbano, numa crise 

de valores éticos, na insuficiência e inadequação dos serviços públicos e de políticas de 

educação, saúde, moradia, profissionalização, trabalho e segurança. Para solucionar tais 

questões, seria necessário investir na juventude baseada na concepção de sujeito de 
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direitos, que é associada ao protagonismo juvenil, pois valoriza a participação do jovem na 

definição das questões que o envolvem e envolvem a vida coletiva. 

Nas oficinas emancipatórias, realizadas com a intenção de mediar transformações 

nas práticas pedagógicas utilizando o/a protagonismo/participação juvenil como princípio 

norteador, as propostas de ação dos(as) alunos(as) acabavam por priorizar uma escuta 

ampla dos(as) demais alunos(as) da escola e a criação de uma ponte entre estas instâncias 

(grêmio e liderança de turma) e a direção escolar, e entre estas instâncias e os(as) 

alunos(as), algo sempre apontado como defasado e problema crucial para a não 

participação efetiva dos(as) alunos(as) nelas, como expresso na fala de uma participante: 

eu acho que a gente também tem que passar para escola toda, muito pessoas votaram mas 

ela não sabe o que que é o papel do grêmio. Isso demonstra uma preocupação dos(as) 

estudantes com o coletivo que os(as) leva a buscarem que os(as) demais também 

participem dos processos que lhes dizem respeito na escola. Constatou-se, também, que a 

falta de união grupal desmotiva aqueles membros do grupo mais engajados e, 

principalmente, os que já estão menos engajados.  

No decorrer das oficinas emancipatórias com os(as) adolescentes, que aconteceram 

em paralelo aos grupos focais com a equipe escolar, buscou-se uma coerência entre as 

propostas dos(as) alunos(as) e da equipe escolar. Por exemplo, a respeito da necessidade de 

uma melhor comunicação dos(as) estudantes com a direção escolar, que foi apontada 

pelos(as) estudantes e profissionais. Para processar esta melhoria, foi sugerida a realização 

de reuniões semanais ou quinzenais, pré-agendadas, de maneira a criar o hábito da troca de 

informações entre a direção e as instâncias participativas dos(as) estudantes. No entanto, 

esta ação não foi efetivada pela equipe escolar, que se justificou pela falta de tempo, o que 

impactou na desmotivação dos(as) estudantes, não criando a possibilidade de construção 

dessa ponte entre eles(as) e a gestão da escola, algo primordial para o funcionamento do 

grêmio e da liderança de turma.  

A partir dos dados e discussões produzidas, foi possível identificar dimensões que 

têm afetado as práticas pedagógicas na escola, sejam elas de cunho 

protagonista/participativo ou não. A análise das dificuldades e possibilidades inerentes a 

estas dimensões pode contribuir para a compreensão deste e de outros contextos escolares, 

bem como para a construção de ações voltadas ao protagonismo/participação juvenil.  
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12 AS DIMENSÕES QUE AFETAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE CUNHO 

PROTAGONISTA/PARTICIPATIVO NESTA ESCOLA 

 

As dimensões apresentadas a seguir foram identificadas conforme sua implicação 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas no ambiente escolar, ou seja, de acordo com as 

influências que exercem no cotidiano observado e discutido pela pesquisadora. A ordem 

em que estão elencadas não denota grau de importância e nem representa influência menor 

ou maior nas práticas pedagógicas. É importante salientar que tais dimensões podem se 

apresentar nesta ou em outras escolas como dificuldades e/ou potencialidades, mas nesta 

investigação acabaram por se apresentar enquanto dificuldades, necessitando mudanças 

neste contexto para que se tornem potencialidades. Assim, serão apresentadas seis 

dimensões, sendo elas: burocrática; de gestão escolar; material e financeira; sociocultural; 

organizativa do trabalho escolar; e didático-pedagógica. 

Tais dimensões articulam-se entre si, havendo aspectos de umas presentes nas 

outras, o que leva que a dificuldade encontrada em alguma destas, afete as demais. Ou seja, 

quando uma dimensão está fragilizada as práticas pedagógicas são consequentemente 

afetadas de maneira negativa por esta e pelas demais dimensões, visto que o contexto 

escolar é formado por uma rede viva baseada principalmente nas relações de troca.  

 

12.1 Dimensão burocrática 

 

A dimensão burocrática diz respeito às normas e legislações, hierarquia de cargos e 

funções, divisão do trabalho e procedimentos relacionados ao cotidiano escolar, ou seja, 

ao sistema educativo com um todo. Esta dimensão apresenta-se como primordial no 

funcionamento escolar, visto que forma a base para que a escola, enquanto instituição, 

tenha um fim e recursos para alcançá-lo com êxito. Em relação às práticas pedagógicas de 

cunho protagonista/participativo, nesta escola esta dimensão se caracteriza de modo 

desfavorável, por alguns motivos que serão discorridos neste tópico.  

Para Zibas et al. (2005), o excesso de burocracia existente nas escolas acaba sendo 

incompatível com a gestão democrática que busque a participação de pais/responsáveis, 

profissionais e alunos(as). E em complemento a isso, Bock (2004) aponta que todas as 

relações na escola acabam por refletir as perspectivas que o sistema educacional, 

legislador e avaliocrático impõe. Nesse sentido, as integrantes da equipe escolar que 

participaram da pesquisa apontaram um grande abismo entre as leis e a aplicabilidade 
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delas na escola, desde as questões administrativas, até as pedagógicas, mas principalmente 

a respeito da gestão democrática. Zibas et al. (2005) identificaram, em escolas 

pesquisadas, uma tendência a compreender a Educação como serviço submetido às leis de 

mercado, o que enfraquece a noção de cidadania, retirando a Educação da condição de 

direito subjetivo básico. Nas observações desta pesquisa de mestrado, viu-se um sistema 

educacional distante do cotidiano escolar e, por vezes, das legislações mais democráticas, 

em termos de prazos, propostas e recursos. Por vezes, as ações pedagógicas, como 

projetos, conteúdos e propostas já vinham definidas da SRE, devendo apenas serem 

executadas pela escola, como o caso da constituição do grêmio estudantil e do projeto 

“Maio Amarelo”. A seguir, algumas falas das profissionais sobre tal questão:  

Às vezes no papel pede uma coisa, mas na realidade acaba tendo que ir 

intercalando com outras para dar conta de pelo menos acontecer um pouco, né. 
[...] Vem pronto definido né, o que que a gente tem que fazer, não parte muitas 

coisas da realidade aqui para lá, vem é de lá para cá! E lá, igual eu falei, lá eles 

estão preocupados com estatística, não estão preocupados com a qualidade do 

ensino. Na teoria sim, mas na prática não.  

Tal situação implica em todo o fazer pedagógico, sendo que a escola tem sua 

autonomia reduzida, mas ao mesmo tempo, como no caso desta escola, o fato de haver 

ações pré-definidas que solicitem a participação de todos os sujeitos, é o que dá a garantia 

de que, querendo ou não, a escola terá que executá-las. Isso se torna positivo, visto que as 

ações de cunho protagonista/participativo quando não promovidas pela escola passam a sê-

lo. 

Ainda sobre isso, foi levantado pelas profissionais que, por vezes, as legislações e 

documentos da escola, como o PPP e o RI, não são cumpridos por falta de conhecimento 

dos(as) profissionais, como nas falas a seguir:  

Tem muito funcionário que tem preguiça até de ler a legislação né, eles ficam 

cobrando. Primeira coisa que cada um tem de conhecer é os seus direitos e 

deveres. [...] Esse ponto assim também, tá muito ligado assim, não à questão do 

estado, mas à pessoa. Igual, você pega um grupo de professores e você pensa 

assim: é uma pessoa que trabalha com leitura né, que tem desenvolvimento da 

leitura. E ele mesmo não liga para saber. Então assim, tem a parte do estado, mas 

isso, assim, também tem muita parte nossa. Você vê as coisas no dia a dia que 

você tem que fazer, que você tem que cumprir aquele prazo, mas você pegar para 

ler mesmo! 

Tal situação perpassa o campo profissional específico, no qual subentende-se que 

os(as) profissionais deveriam ter conhecimento de toda legislação que rege a Educação, o 

que em geral não acontece e gera distorções nas práticas pedagógicas, estando para além 

do controle do estado e influenciando diretamente no desenvolvimento das políticas 

educacionais na escola, quase sempre de forma prejudicial. Isso pois, não é possível 

colocar em prática ou se discutir sobre algo que não se conhece. Assim, mesmo que a 
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legislação e propostas tenham cunho protagonista/participativo, a falta de seu 

conhecimento retira a possibilidade de sua implementação nas práticas pedagógicas na 

escola. Sobre essa legislação, Costa e Vieira (2006) apontaram que, na LDB, os princípios 

que devem inspirar a educação nacional são os da liberdade e da solidariedade como base 

de uma ação educativa, de maneira a estimular aos que atuam nesta área, o que não foi 

visto nesta escola nem como prática e nem como conhecimento dos(as) profissionais.  

Nesse mesmo sentido, pode-se discutir especificamente a respeito da legislação 

sobre as crianças e adolescentes na sociedade brasileira e a maneira que esta afetou as 

perspectivas de Educação dos(as) profissionais da escola em seu processo pedagógico. 

Quantos(as) professores(as) possuem formação anterior ao ECA e ainda mantêm a mesma 

perspectiva de sua formação inicial no atendimento das crianças e adolescentes? E 

quantos(as) profissionais de formação recente desenvolvem práticas sem sentido por 

idealizarem uma escola que na realidade não existe?  

Sendo muito recente a legislação para a infância e adolescência, de caráter 

protetista e garantista, muitos(as) professores(as) com uma formação antiga e que pouco 

se atualizam, podem continuar trabalhando numa perspectiva tutelar. Isso acaba por 

reiterar a ideia de que a falta de interesse em conhecer as normas e legislações vigentes em 

seu trabalho prejudica o(a) profissional da Educação de maneira ampla em sua atuação, 

fazendo com que os direitos das crianças e adolescentes não sejam garantidos de maneira 

integral no contexto escolar. Será que a escola caminha de acordo com o ECA? O quanto 

ainda falta para que seu conhecimento e implementação sejam alcançados? Isso é 

essencial para uma prática pedagógica de cunho protagonista/participativo, visto que o 

ECA (1990) é uma fonte importante que embasa as ações com o(a) adolescente e, por 

conseguinte, supõe-se que aqueles(as) que trabalham com este público tenham acesso e 

compreensão a respeito desta legislação.  

Tais questões demonstram a fragilidade na formação dos(as) profissionais da 

Educação, o que R. A. Silva (1999) indica ocorrer, por vezes, por causa de mediações mal 

agenciadas, que consequentemente levam a prejuízos importantes nas práticas construídas 

pelos professores no dia a dia da escola. Ou seja, a formação de educadores(as) baseada 

em teorizações construídas em outras instâncias que não a escola tem grande dificuldade 

de chegar a este contexto de maneira a contribuir com as práticas pedagógicas.  

Assim, a dimensão burocrática deve basear-se em princípios democráticos e 

participativos, pois serve como subsídio para a dimensão da gestão escolar, descrita a 

seguir, o que influencia diretamente nas práticas pedagógicas.  
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12.2 Dimensão da gestão escolar 

 

Esta dimensão corresponde à maneira como a gestão escolar é realizada pelos(as) 

profissionais da Educação – baseados(as) nas orientações do governo do estado –, 

principalmente pela direção e especialista da educação (pedagoga(o)) que orientam, 

coordenam, fiscalizam e acompanham as atividades de todos(as) os(as) professores(as) da 

escola. Para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, a gestão escolar é primordial, 

visto que permite toda a organização do trabalho pedagógico. Na divisão do trabalho 

escolar, tal gestão está à frente de todo o funcionamento da escola, garantindo que as 

funções sejam compreendidas, as perspectivas discutidas e o planejamento seja construído 

e executado conforme acordo coletivo.  

O modelo de gestão escolar adotado na legislação brasileira, como já foi discutido 

nesse trabalho no tópico 3.5, é o de gestão democrática, o qual se alinha às práticas 

pedagógicas de cunho protagonista/participativo. No entanto, sua efetividade, no sistema 

educacional e nesta escola, está dificultada por uma gestão desorganizada, pouco reflexiva 

e pouco colaborativa. Além disso, a gestão democrática é prejudicada, como apontado por 

Souza e Pires (2018), quando há a utilização desta somente no contexto escolar, e não no 

sistema educativo como um todo, o que gera grande contradição, afinal, como manter uma 

gestão escolar baseada em princípios democráticos e participativos se o sistema do qual a 

escola faz parte ainda é autoritário? Nesta escola, observou-se que a dimensão da gestão 

está fragilizada e isso dificulta a construção de práticas pedagógicas voltadas ao/à 

protagonismo/participação juvenil. Como atuar com práticas pedagógicas emancipatórias 

em sala de aula, se a gestão da escola não assume tal perspectiva em suas práticas de 

gestão? Tal fragilidade na gestão escolar, assim como nas condições pedagógicas, também 

são encontradas na pesquisa de Guedes (2007), sendo um empecilho para que os atores 

consigam modificar sua realidade social.  

Uma das profissionais no grupo focal expôs seu ponto de vista, afirmando que a  

Educação é muito cheia de desafio né, é equilibrar mesmo sem nenhum suporte... 

o professor nos cobra, os pais nos cobram, tem toda uma instituição que os 

protege, nos cobra e gente de fora só cobra [...]. Então assim, são demandas, 

ainda mais quando se fala de ser humano, nós não temos um adolescente no 

sentido de um problema de todos, que é comum a todos, são vários.   

Com isso, diante de tantos desafios cotidianos, estas profissionais estão submetidas 

a diferentes expectativas, desejos, normas e anseios, sendo cada vez mais difícil a prática 
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coletiva e acordada. Se a gestão escolar se encontra desorientada em relação aos objetivos 

e princípios que a pauta, subentende-se que os(as) demais funcionários(as) amparados(as) 

por ela, também têm suas questões profissionais permeadas por problemas sem respostas 

adequadas, levando a prática pedagógica à falta de sentido e a resultados insatisfatórios.  

No entanto, é importante compreender, como destacado por Fonseca et al. (2013), 

que o diretor não é o único gestor da escola, sendo que os demais atores também podem sê-

lo. Entretanto, no processo de escolha da direção escolar as competências para sua atuação 

precisam ser avaliadas, visto que este organiza de maneira mais ampla todos os processos 

na escola. Assim, na pesquisa destes autores, constatou-se a importância da gestão 

democrática e a direção escolar caminharem juntas, mesmo que na prática haja resistências 

de diversos gestores e demais atores.  

Se uma a gestão escolar é eficaz, ela é capaz de identificar os problemas no 

processo de ensino-aprendizagem, sugerir ações, executá-las e avaliá-las, proporcionando 

melhorias. Ao contrário, quando esta gestão está fragilizada, como foi constatado na escola 

em que a presente pesquisa aconteceu, tal dinâmica não ocorre, fazendo que os(as) 

profissionais atuem sem coerência entre eles(as). Além disso, nesta escola, tal fragilidade 

se agrava pela falta de parceria entre a diretora e a vice-diretora e ter havido uma troca de 

direção sem transição e diálogo entre o “velho” e o “novo”, o que prejudica a continuidade 

de ações já iniciadas no mandato anterior, as avaliações destas e o trabalho coletivo.  

No dia a dia, sem uma gestão escolar que acompanha e auxilia as práticas dos(as) 

profissionais, construindo coletivamente princípios para isso, vê-se que estes(as) assumem 

posturas divergentes em relação aos(às) alunos(as), o que acaba por influenciar na postura 

do(a) aluno(a) diante do ensino. Os(As) estudantes participantes da pesquisa percebem esse 

problema e destacaram o que afeta o comportamento dos(as) colegas nos diversos 

contextos, mas principalmente em sala de aula:  

[...] na hora que pararem de avisar e começar a realmente fazer aí que a pessoa 

vai sentir na pele. Igual na minha turma, tem duas pessoas que não eram para ter 

passado nem de ano, passou empurrado. [...] Tem aluno em sala que os pais 

sabem o que os filhos aprontam. Sabe, mas chega em casa e não faz nada! Aí 

chega na sala e o aluno mesmo fala com o colega que não deu em nada; a escola 

também não pode pegar leve igual ano passado não. A menina que tá merecendo 

transferência tem que entregar. 

Será que os(as) profissionais da Educação percebem a força exercida por suas 

atitudes na formação da opinião dos(as) estudantes? Como a gestão escolar poderia 

problematizar e planejar aquilo que desejam alcançar por meio dos atos cotidianos da 

equipe profissional? Por vezes, os(as) profissionais justificam que essa “educação” dos(as) 

adolescentes(as) deveria vir da família, como se este fosse o único ambiente que influencia 



149 

 

o desenvolvimento dos valores e personalidade dos(as) alunos(as). Para Freire (1996) a 

experiência educativa não deve se transformar em um treinamento técnico, visto que o 

caráter formador é o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, ou seja, 

o ensino dos conteúdos não pode ser alheio a formação moral do aluno.  

Para além disso, a família ainda é usada pela gestão escolar como empecilho para 

maior desenvolvimento dos(as) estudantes, ideia que também existe na perspectiva 

destes(as). Sobre isso, Adriano e Quermes (2015) destacam ser importante que o jovem 

que chega à escola seja compreendido em seus aspectos diversos, para que a escola possa 

fomentar a troca de experiências e contribuir na construção de valores. Assim, a 

participação pode ser compreendida como um processo educativo que potencializa os 

processos de aprendizagem na escola, sendo propícia à participação juvenil, compreendida 

como um território simbólico das juventudes, que atua no processo de construção da 

cidadania. 

Os(as) adolescentes destacaram a falta de participação dos pais/responsáveis na 

vida escolar dos(as) filhos(as) como algo prejudicial no cotidiano escolar:  

[...] aí quando acontece alguma coisa, tipo assim o aluno bomba, aí o aluno não 

tem nenhuma matéria no caderno, quer vir [os pais/responsáveis] para cima do 

professor e falar que os professores que não sabe fazer nada. Fala que esse 

professor tá errado, sendo que não tá, é o próprio filho que não quer. 

Aparece aqui uma visão, que também é destacada pela equipe escolar, de que 

muitos(as) alunos(as) não aprendem e não participam porque não querem, indicando essa 

como uma situação irreversível, que na opinião dos(as) educadores só depende do próprio 

indivíduo. Desse modo, há uma culpabilização dos(as) alunos(as), suas famílias e da 

realidade em que estes(as) vivem, que funciona como um impedimento para a realização 

de práticas pedagógicas mais participativas, excluindo a responsabilidade dos(as) 

professores(as) para com as situações de não aprendizagem, pouco envolvimento dos(as) 

alunos(as) nas práticas pedagógicas, indisciplina etc. Por vezes, os(as) alunos(as) e suas 

famílias são desvalorizados(as) em suas experiências e modos de ser e viver, e a equipe 

escolar promove ações corretivas para que os(as) alunos(as) se adequem ao que esperam. 

Todo este contexto é contrário ao que Fonseca et al. (2013) indicam como 

necessário ao ambiente escolar. Para estes autores, através da gestão democrática há uma 

redistribuição das responsabilidades o que contém essencialmente a ideia de participação, 

do trabalho em equipe, de maneira a analisar as situações e promover o debate de opiniões 

para alcançar o êxito da escola com uma atuação consciente de seus membros. Para tal, o 

papel do diretor escolar faz-se necessário, pois potencializa tal gestão, se realizada a partir 
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de princípios democráticos e participativos, permitindo que os demais sujeitos, pelo 

exemplo identifiquem como podem atuar para a construção de uma prática pedagógica 

voltada a formação de indivíduos emancipados. 

 

12.3 Dimensão material e financeira 

 

A dimensão material e financeira engloba os recursos físicos (estrutura 

arquitetônica, móveis e dispositivos tecnológicos) e as verbas orçamentárias de que a 

escola dispõe. É uma dimensão muito indicada pelos(as) profissionais, participantes da 

pesquisa, como determinante para que as práticas pedagógicas tenham um cunho menos ou 

mais protagonista/participativo dos(as) estudantes. Isso, por acreditarem que a escola não 

possui estrutura material e financeira suficiente para proporcionar práticas inovadoras. No 

entanto, não se pode hipervalorizar nem tampouco desvalorizar esta dimensão, visto que é 

inegável que ela interfere no trabalho escolar, mas não de modo taxativo nem tampouco é 

irrelevante. 

Como elencado no tópico 8.3, a dimensão material da escola em que esta pesquisa 

aconteceu se encontra preservada no que se refere aos recursos arquitetônicos, mobiliário e 

dispositivos tecnológicos, pois possui uma boa estrutura física com espaços amplo, novas 

carteiras e cadeiras para os(as) alunos(as) nas salas de aula, demais salas e espaços bem 

equipados para suas necessidades, como por exemplo, sala de informática com muitos 

computadores e acesso à internet, secretaria com mesário e tecnologia necessária 

disponível.  

Já na dimensão financeira, a escola demonstrou defasagem no momento atual e nos 

anos anteriores. Atualmente, a caixa escolar possui condições de manter o padrão de 

funcionamento da escola, com lanches/merendas considerados pelas pessoas como bons, 

como citado no tópico 8.4, mas em situações imprevistas, como a necessidade de reforma 

na estrutura das caixas d’água da escola, não há recursos para solucionar os problemas, o 

que interferiu no andamento das práticas pedagógicas, pela falta de água. Já nos anos 

anteriores, foi possível identificar por meio de relatos, que a caixa escolar, por falta de 

repasse de verbas do governo do estado, não possuía condições de oferecer 

lanches/merendas considerados pelos(as) atores(atrizes) escolares como bons, diminuindo 

a sua qualidade nutricional, o que era percebido por todos(as) como prejudicial no 

cotidiano, pois sentiam-se menos saciados(as) durante a rotina escolar.   
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Sobre a importância que os recursos financeiros têm na definição da qualidade da 

Educação, estudantes e profissionais têm opiniões semelhantes. Os(As) profissionais 

indicam que suas práticas são pouco inovadoras por falta de verbas que permitam a 

aquisição de materiais didáticos e tecnológicos. Os(As) alunos(as) falam, por exemplo, 

que, nas ações propostas pelo grêmio estudantil, a falta de recursos financeiros é o maior 

empecilho. No entanto, não refletem sobre as possibilidades de atuação a partir dos 

recursos existentes na escola e na comunidade. Assim, a questão financeira é utilizada 

como justificativa para que pouco ou nada seja modificado no contexto escolar em relação 

a novas práticas pedagógicas com ou sem o uso de tecnologias. Isso vai ao encontro ao 

discorrido por Gadotti (1993), que diz que mesmo que a Educação seja um dever do 

Estado, que cumpre o papel de propiciar os recursos financeiros e tecnológicos para tal, 

isso não implica numa imobilização dos atores escolares no processo de melhoria das 

práticas pedagógicas que possibilitem uma formação ampliada do indivíduo. 

Um aspecto destacado pela equipe escolar é que a escola realiza muito pouco em 

termos de práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo, especialmente por não 

possuir aparato tecnológico, considerado como uma ponte entre os(as) alunos(as) e a 

sociedade. Disse uma profissional: 

A gente ensina é para vida, prepara para o mercado de trabalho e às vezes numa 

instituição que não oferece tanto a realidade que é lá fora, já que é um aluno para 

o mercado de trabalho, a gente não tem um mínimo da tecnologia que precisa né, 

lá fora. A gente não tem para oferecer a esse menino aqui e fica muito amplo, né. 

Tal discurso pode ser verificado na reforma do ensino médio, promovida pela Lei 

nº 13.415/2017, que discorre como solução única para a não efetividade deste nível de 

ensino a produção de um currículo flexibilizado e o uso de metodologias e equipamentos 

digitais que estimulem o protagonismo dos alunos, como colocado por Ferretti (2018). De 

fato, a tecnologia está inserida atualmente de maneira ampla na sociedade e, em grande 

medida, também na escola, visto que a maioria dos(as) alunos(as) e profissionais possuem 

um telefone celular com acesso à internet em um mundo bastante conectado.  

Ao mesmo tempo que o sistema escolar valoriza a tecnologia, tem dificuldade de 

lidar com os modos como os(as) alunos(as) lidam com ela, o que é um paradoxo. Como o 

celular é um dos instrumentos tecnológicos mais utilizados pelos(as) estudantes, ele é 

acessado nos momentos de intervalos, como recreios, período de troca de professores(as) 

entre as aulas, início e fim de turno. Tal fato, sem grandes debates coletivos no cotidiano 

pelos(as) profissionais, leva a adoção de uma política de proibição total do uso de 



152 

 

aparelhos eletrônicos pelos(as) alunos(as) na escola, o que não é respeitado por todos(as), 

causando cotidianamente situações de incômodo em sala de aula e em outros espaços. 

Há, a partir disso, um distanciamento forçado dos(as) estudantes, no contexto 

escolar, daquilo que faz parte quase que integralmente do cotidiano deles(as) – o celular. 

Muitos(as) professores(as) relatam não ser possível inserir a tecnologia nas práticas 

pedagógicas por falta de recursos financeiros da escola. Entretanto, não procuram 

alternativas para fazê-lo com aquilo que já possuem nesse contexto, como os aparelhos 

celulares, televisores, acesso à internet e a computadores. Assim, será que estes(as) 

profissionais não se sentem preparados(as) para ter estes instrumentos como aliados nas 

práticas pedagógicas? Há uma falta de formação dos(as) profissionais para a inserção das 

novas tecnologias nestas práticas?  

Sobre a tecnologia alguns(mas) estudantes indicaram que sentem falta de ter mais 

liberdade de seu uso na rotina escolar e da inclusão dela nas práticas pedagógicas, e 

outros(as) consideram que tais instrumentos, se utilizados, causam transtornos no cotidiano 

escolar devido ao mal uso dos(as) colegas, o que atrapalha as aulas e diminui a capacidade 

domínio dos(as) profissionais sobre a turma. Assim, diante de uma diversidade de 

concepções sobre o uso das tecnologias na escola e de seus benefícios e malefícios, gera-se 

a proibição de seu uso, sendo uma solução imposta pela direção escolar, o que poderia ser 

discutido pelos diversos sujeitos em prol de uma solução coletiva. 

 

12.4 Dimensão sociocultural 

 

A dimensão sociocultural envolve os aspectos sociais e culturais que influenciam o 

cotidiano escolar. Esta dimensão assume importância nas práticas pedagógicas, visto que a 

maneira como as pessoas concebem tanto a Educação e sua finalidade, como a 

adolescência e outras questões sociais e culturais de uma sociedade, interferem diretamente 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas. Por exemplo, se a Educação é entendida como um 

meio para alcançar status social, pode-se perder o sentido de desenvolvimento humano que 

ela possui, ou, se não se reconhece as relações étnico-raciais de uma sociedade, não se 

possibilita a inclusão e acesso a todos(as) aos diversos direitos previstos em lei. 

Na escola pesquisada destacou-se nesta dimensão a importância dada pelos(as) 

profissionais ao ensino superior. Da maneira como foi apontado, compreende-se que os(as) 

educadores(as) concebem este nível de ensino como o objetivo da educação básica, 

considerando como sem perspectivas de futuro, aqueles(as) alunos(as) que não 
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demonstram interesse em cursar a graduação ou concluir o ensino médio. Isso acaba por 

direcionar as práticas pedagógicas desenvolvidas no ensino médio, principalmente as 

relativas à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que atualmente é 

utilizado como base para o ingresso nas instituições públicas de ensino superior. Será que a 

escola considera as reais possibilidades de acesso e permanência destes(as) alunos(as) na 

Universidade, por vezes, sem disporem de condições socioeconômicas para tal? Será que 

estes(as) professores(as) compreendem os privilégios socioeconômicos ou motivações 

dos(as) alunos(as) que apresentam melhores desempenhos acadêmicos e perspectiva de 

cursar um curso superior?  

O discurso meritocrático ainda é destaque no meio educacional, pelo qual os(as) 

professores(as) sustentam suas perspectivas, levando muitos(as) alunos(as) a se sentirem 

inapropriados(as) para o mundo acadêmico. Para Bonfim (2010), o movimento político 

ideológico vigente na sociedade busca garantir a continuidade da hegemonia burguesa, na 

qual o neoliberalismo e a precarização da vida têm como um de seus parâmetros a 

meritocracia, o que também foi identificado na pesquisa de Zibas et al. (2005). Para estes 

autores, a priorização da preparação para a vida, em particular para o trabalho, como 

aspecto estrutural da educação atual confronta a cultura escolar de preparação para a 

Universidade, o que confunde os(as) professores(as), que demonstram dificuldades em 

lidar com a diversidade de alunos(as), sendo que a maioria não pretende continuar os 

estudos. 

Assim, a variedade de objetivos dos estudantes não é alcançada pelo baixo 

repertório dos professores, o que acaba por reduzir a possibilidade de garantir o fim último 

da Educação, que é abranger o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, a realização de 

suas potencialidades para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(Costa & Vieira, 2006). Desse modo, constata-se que a qualificação para o trabalho ainda 

perpassa as perspectivas dos(das) professores(as), entretanto, construir potencialidades 

para exercer a cidadania por meio do/da protagonismo/participação juvenil tem pouco ou 

nenhum espaço nas práticas pedagógicas.  

Outra questão da dimensão sociocultural identificada nesta escola e já discutida 

neste trabalho é o estereótipo da adolescência, qual seja: os(as) próprios(as) adolescentes e 

os(as) profissionais da Educação a consideram como uma fase por si só repleta de 

impulsividade, desinteresse e desobediência, o que leva a considerar o(a) adolescente não 

como um(a) parceiro(a) ativo(a) na construção de seu próprio desenvolvimento, mas como 

um indivíduo que precisa de limites, ordens e restrições. Nessa perspectiva, as práticas 
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pedagógicas desenvolvidas junto ao(à) adolescente perdem o cunho 

protagonista/participativo, carecendo de um novo olhar para este período da vida, baseado 

em uma concepção de sujeito conectado ao seu contexto. 

Na pesquisa de Zibas et al. (2005), semelhante ao encontrado nesta, foi identificado 

que, por vezes, a escola trata o estudante enquanto uma categoria genérica, não 

considerando suas características de jovem. Ou seja, a escola constrói uma imagem 

universal e idealizada do jovem enquanto estudante que orienta o trabalho pedagógico; o 

que implica na distância entre a prática e os interesses dos(as) alunos(as). Dessa maneira, é 

importante avaliar as questões socioculturais – que variam de um contexto a outro – à 

medida que elas interferem no cotidiano escolar de modo a direcionar as concepções e 

práticas pedagógicas desenvolvidas. 

 

12.5 Dimensão organizativa do trabalho escolar 

 

A dimensão organizativa do trabalho escolar remete à organização cotidiana da 

escola que se volta às práticas pedagógicas. Tal organização influencia diretamente em 

vários aspectos do ambiente: horários, atividades administrativas, relações entre os 

sujeitos, práticas pedagógicas, problemas, resultados etc. Assim, quando esta dimensão não 

está funcionando adequadamente, ou seja, de maneira que possibilite uma maior 

otimização dos tempos, espaços e resultados, também as práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo podem ser afetadas negativamente, que é o caso da escola em 

que esta pesquisa aconteceu. 

Detectou-se nas observações, que as cargas horárias de trabalho dos(as) 

professores(as) não são uniformes, que eles(as) apresentam ideias discrepantes entre si, que 

as disciplinas envolvem atuações diferenciadas e que são estabelecidas relações variadas 

entre eles(as) e deles(as) com os(as) alunos(as). Tal realidade só se torna um problema 

quando a própria organização escolar não busca meios para favorecer o trabalho em equipe 

e otimizar tais questões. 

Por haver poucos momentos coletivos, a construção de projetos interdisciplinares 

na escola é prejudicada; o que desmotiva os(as) professores(as) mais engajados(as) em 

projetos e leva a ações individuais nas disciplinas, e não interdisciplinares e planejadas em 

conjunto como o/a protagonismo/participação juvenil indica. Assim, questiona-se: é 

possível haver protagonismo/participação dos(as) alunos(as) sem o/a 
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protagonismo/participação dos(as) professores(as)? Ou, ao menos, será que a falta de 

protagonismo/participação dos(as) professores(as) desfavorece a dos(as) alunos(as)?  

Percebe-se que, nesta escola, projetos e atividades interdisciplinares ou esportivas 

não são muito valorizadas por algumas pessoas. Tal situação evidencia a dificuldade de 

trabalhar em equipe, o que pode influenciar em diversos aspectos da prática pedagógica, 

fazendo com que os(as) aluno(as)s também não se envolvam em propostas que lhes exijam 

integração extraclasse, como por exemplo, o grêmio estudantil.  

Foi observado que os(as) profissionais desta escola possuem uma dupla jornada de 

trabalho em escolas de bairros e/ou cidades diversos, o que demanda um retrabalho no 

planejamento das práticas pedagógicas, devido às instituições e pessoas serem diferentes, o 

que exige posturas e práticas contextualizadas. Porém, será que a construção das práticas 

pedagógicas em cada escola é baseada em suas particularidades? É humanamente possível 

que estes(as) professores(as) consigam se adaptar a dois ambientes, por vezes 

extremamente diversos entre si e em termos de exigências? Também na pesquisa de Zibas 

et al. (2005) foram identificados conflitos na trama escolar que impediam projetos 

coletivos, assim como condições de trabalho precárias e baixos salários. O trabalho dos 

docentes em mais de uma instituição também foi destacado pelos autores, postulando, 

como na presente pesquisa, que isso dificulta a criação de vínculos com a escola, alunos e 

comunidade, o que é agravado por práticas e relações institucionais autoritárias. 

Além da dupla jornada de trabalho, os(as) profissionais da escola desta pesquisa 

ainda se deparam com uma carga de trabalho extra em casa, visto que há mais tarefas a 

serem cumpridas – como planejamentos, preenchimento de diários com notas e faltas, 

plano de desenvolvimento individual de alunos(as), avaliações internas e externas, 

construção e implementação de projetos interdisciplinares – do que horas de trabalho para 

realizá-las na escola. Isso ocorre porque cada professor(a) tem, de acordo com sua carga 

horária de aulas, de 50 minutos a três horas semanais reservadas para o cumprimento de 

módulos individuais fora de sala de aula, nos quais devem realizar as tarefas citadas 

anteriormente. Como este tempo é insuficiente, os(as) professores(as) relatam que 

diariamente realizam atividades profissionais em casa. Tal fato é preocupante, visto que, 

para R. A. Silva (1999), as condições de trabalho fazem que os modelos teóricos e 

concepções dos profissionais da Educação escapem às suas práticas, e uma prática sem 

fundamentação torna-se contraditória, não favorecendo a construção de um conhecimento 

essencial para a emancipação e autonomia do estudante. 
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Para além da carga de trabalho, os(as) professores(as) conversam corriqueiramente 

sobre como se sentem desvalorizados(as) enquanto profissionais, tanto no aspecto 

financeiro quanto no social. No decorrer da pesquisa, houve algumas paralisações 

nacionais e estaduais, como forma de reivindicar direitos trabalhistas e melhores salários, 

as quais os(as) profissionais, por vezes aderiram e por vezes não. Notou-se, nestas 

situações, uma grande descrença em mudanças no cenário da educação nacional, 

denotando uma postura de autodesvalorização destes(as) profissionais. Isso está de acordo 

com relatos da equipe escolar que informam que a realidade brasileira tem a cada dia 

afetado mais os(as) educadores(as), que adoecem e continuam em seus cargos, 

prejudicando a si e a escola como um todo. Para Freire (1996) a luta em defesa dos direitos 

e respeito dos professores inclui a luta por melhores salários, por exemplo, entretanto o 

poder público no Brasil historicamente, a custo do descaso pela educação pública, leva 

estes profissionais a cair no indiferentismo fatalistamente cínico por meio de um discurso 

acomodado de que “não há o que fazer”. Desse modo, é importante reconhecer a 

historicidade da luta desta classe profissional, de maneira a pensar em uma reinvenção 

também histórica de lutar. 

A partir disso, percebe-se a importância da organização do trabalho escolar, 

principalmente para os processos coletivos e democráticos, de maneira a ampliar a 

participação dos(as) diversos(as) atores(atrizes) nas decisões e compromissos com a 

melhoria do cotidiano escolar e das práticas pedagógicas, minimizando barreiras e 

potencializando os resultados institucionais. 

 

12.6 Dimensão didático-pedagógica 

 

A dimensão didático-pedagógica contempla os processos de ensino-aprendizagem, 

que são amparados por concepções, métodos e técnicas. Esta dimensão fornece os maiores 

subsídios para as práticas pedagógicas voltadas para o/a protagonismo/participação juvenil, 

pois é através das perspectivas adotadas pelos(as) profissionais, das relações entre 

todos(as) os(as) atores(atrizes), do planejamento, execução e avaliação das práticas que se 

obtêm melhorias no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento do indivíduo. 

Atualmente, diversas dificuldades se destacam neste processo na escola em questão, 

que serão analisadas e discutidas a seguir. Sobre isso, inicialmente é importante destacar 

que o planejamento e avaliação coletiva dos processos e práticas pedagógicas ocorrem com 

pouca frequência nesta escola, o que pode ser problematizado, visto estar consolidado no 
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pensamento educacional a centralidade que estes processos coletivos assumem para o bom 

andamento da função escolar e, como Ribas (2004) pontua, são essenciais para uma 

Educação voltada ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, criando situações que 

sejam fruto de planejamento, avaliação, tomada de decisão e condução compartilhada dos 

processos de ação.  

Para a equipe escolar, como referido no grupo focal, viu-se que o sentimento de 

incapacidade dos(as) profissionais diante das dificuldades com os(as) alunos(as) é cada vez 

maior, principalmente para os(as) professores(as), como informa uma profissional: 

Eles [professores(as)] também sentem esse peso de, além de ter que exercer o 

papel de professor, ter que exercer essas outras funções, de tá conversando, estar 

passando valores que teriam, pela teoria, de vir da família e ter que ir fazer esse 

trabalho todo de educar mesmo o menino para coisas simples, não só questão de 

conhecimento e de aprendizado. Então, fica assim, maçante a questão de 

professor, fica pesado, puxado, porque além de ele ter já programado o que ele 

vai fazer né, que é seu papel e sua função como professor, a gente tem que estar 

trabalhando tudo isso também, ter também que, às vezes, tá engolindo tanto 

sapo, porque o menino, às vezes, fala coisas com a gente né, que eles estão 

acostumados em casa. E a gente assim se vê à frente sem poder, às vezes, fazer 

muita coisa. Então a gente tem que ficar engolindo, às vezes, muito desaforo, 

violência e muitas vezes ter que estar tentando amenizar, passando por cima, 

porque a gente não tem muito o que fazer. Então, é pesado, é estressante. A 

maioria dos professores, a reclamação que vem é por isso, é porque além de não 

fazer, na verdade todo dia, do que ele propõe sair de casa para fazer, do que é ali 

do sistema, da aprendizagem né, a gente tem que ocupar com tanta outra coisa, 

que às vezes foge aquele foco ali da aprendizagem que fica defasado também. 

Nesse relato, o argumento da profissional apresenta a ideia de que o processo de 

ensino-aprendizagem não engloba o(a) adolescente em todos os seus aspectos, ou seja, seu 

contexto, problemas, família, personalidade e inquietações. No entanto, aprender um 

conteúdo é desenvolver diversas habilidades e competências que este exige e, ao 

compreender isso, os(as) professores(as) aproximam suas práticas dos(as) adolescentes, de 

maneira a ampliar suas possibilidades de atuação de acordo com as necessidades daquele 

grupo específico. 

Assim, como destacado por Costa e Vieira (2006), no processo de ensino-

aprendizagem as práticas pedagógicas não são técnicas, mas processos educacionais que só 

produzem práticas emancipatórias se aliadas ao/a protagonismo/participação juvenil, por 

meio das relações de aproximação entre os atores em questão. Há uma queixa recorrente 

dos(as) professores(as), de que eles(as) não conseguem trabalhar em prol da principal 

finalidade da escola, o ensino dos conhecimentos científicos, mas quando estes são 

reduzidos a conteúdos e são descolados da realidade em que os(as) atores(atrizes) 

(profissionais, estudantes e suas famílias) vivem, a escola fica sem sentido e sem cumprir 
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seu papel na formação integral das futuras gerações, de modo a  prepará-las para a vida e 

para o mundo do trabalho, numa perspectiva emancipadora e de transformação social.  

Evidenciou-se, nas observações, que a educação escolar é apontada pelos(as) 

profissionais como algo que deve atingir de maneira ampla o desenvolvimento do(a) 

estudante, entretanto, parece este ser um discurso político adotado pelos(as) profissionais, 

que muito difere de manifestações de muitos(as) deles(as) presenciadas ao longo da 

pesquisa, que denotavam a concepção da educação pública como incapaz de promover 

isso. Tal ideia pode ser verificada na fala de uma profissional no grupo focal:  

Na verdade, a educação ela tem um âmbito muito amplo, preparar o adolescente 

para vida. E o que é mais difícil a escola conseguir preparar esse aluno nesse 

aspecto muito amplo, porque o tempo, eu acho tempo pouco. Eles falam numa 

educação integral há muitos anos, mas isso não ocorre, na maioria das escolas 

que aqui tem, só tem uma e não tá tendo nem aluno, porque o aluno não pode 

ficar lá o dia inteiro e ele tá saindo. Então, educar e preparar para vida é preparar 

para o mundo, dar a esse menino autonomia para ele enfrentar os problemas do 

dia a dia, e é o que a gente, na verdade, a gente não consegue nenhuma coisa e 

nem outra, porque além de preparar para vida a escola tem que oferecer os 

direitos das aprendizagens mínimas que também não tá acontecendo. 

Será que as aprendizagens de conhecimentos acadêmicos não podem ser 

relacionadas ao desenvolvimento amplo do(a) aluno(a)? Por que parece tão abstrato aos(às) 

profissionais ensinar autonomia, participação e cidadania através da matemática, do 

português e da biologia? Freire (p. 30, 1996) questiona: porque não estabelecer uma 

“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social 

que eles têm como indivíduos? Schmidt (2001), citado por Stamato (2008), discorre sobre 

uma “socialização manifesta” na qual agências de socialização, como a escola, influenciam 

significativamente a formação de crenças, valores, atitudes e orientações políticas do 

indivíduo. Assim, quando há uma falta de mecanismos de participação dos atores daquele 

contexto a participação política é prejudicada. A formação de valores democráticos é 

resultado do processo educativo contextualizado, que permite o desenvolvimento de 

atitudes políticas e que se relaciona diretamente ao/a protagonismo/participação juvenil. 

Para as profissionais, há uma distância entre a formação integral do indivíduo e a 

aprendizagem de conteúdo, como no relato a seguir:  

É muito amplo quando a gente fala dessa educação, que da gente é exigido, pelo 

menos assim né, dentro da legislação que a gente aplique conteúdo, que a gente 

ensina os conteúdos né. Então, a gente tem lá as disciplinas. Eles 

[professores(as)] têm que sair com esse conteúdo né, dado para o menino. 

Aqui, os(as) profissionais criam uma dicotomia entre aprendizagem de conteúdo e 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores, dando ênfase a uma não efetividade 

das práticas pedagógicas no processo de formação destas funções, o que, de acordo com 

eles(as), se dá pela falta de instrumentos tecnológicos na escola, desinteresse dos(as) 
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alunos(as) e falta de parceria das famílias. Considerando a afirmação de Vygotsky (1988) 

de que o meio é fonte de desenvolvimento para o indivíduo, se a escola enquanto esse meio 

não compreende a Educação como processo de desenvolvimento integral dele, ela não se 

preocupa com o que oferece, em qualidade e abrangência, para o desenvolvimento 

humano, em termos de relações, práticas e conteúdos, bem como não estabelece objetivos e 

meios para alcançá-los, sendo surpreendida com resultados discrepantes do que considera 

como ideal. Isso pode ser depreendido nesta fala de uma profissional:  

A escola não tá atingindo, porque professora foi lá na sala e deu uma aula de 

ciências muito boa e os meninos foi lá, saiu e subiu no pé de goiaba lá fora e 

quebrou a árvore toda. Prefeitura planta, os meninos saem da escola e quebra 

aquilo tudo. Então eles estão escutando, mas não tá havendo transformação, não 

tá havendo aprendizagem, né? 

Assim, é importante que os(as) profissionais percebam a não efetividade de suas 

práticas, desconexas com o público alvo delas, sendo este o primeiro passo para 

transformá-las. 

Na pesquisa de Carvalho, Silva e Melo (2017), as autoras apontam para a 

importância de um redirecionamento nas práticas para alcançar a participação dos 

estudantes, buscando desenvolver metodologias mais participativas. Foram realizados, 

neste estudo, encontros semanais com alunos(as), totalizando seis oficinas com temas 

específicos. Após isso, os estudantes criaram programas de rádio para apresentar no recreio 

escolar. No entanto, houve uma desmotivação na ação, por vergonha de ter que apresentar 

para os colegas, não sendo realizado o programa. Foi levada, então, pelas pesquisadoras, 

uma proposta de pintura em telha como possibilidade de expressão, que culminou em uma 

exposição à comunidade escolar. As pesquisadoras apontam que esse redirecionamento 

afirma o protagonismo juvenil e também desafiou os educadores à sensibilidade para tal, 

confirmando o encontrado nesta pesquisa de mestrado. 

A partir disso, outro fato que gera grande preocupação na realidade escolar é o 

baixo nível de aprendizagem de alguns(mas) alunos(as), destacando-se aqueles(as) que, no 

ensino médio, ainda não estão alfabetizados(as). Sobre isso, em diversas situações, 

professores(as) relataram que se sentiam impotentes, visto que, por serem professores(as) 

de conteúdo específicos e não alfabetizadores(as), não tinham condições de contribuir 

especificamente com a aprendizagem destes(as) alunos(as), que estão inseridos(as) na 

escola, mas não estão incluídos nas aprendizagens. Assim, se há alunos(as) no ensino 

médio que não estão alfabetizados(as), o trabalho dos(as) professores(as) é diretamente 

afetado, pois precisam desenvolver com eles(as) além do que há prescrito no currículo. 
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Diante de elementos percebidos na pesquisa, questiona-se: será que o ensino 

fundamental I da rede de ensino da cidade, que é municipal majoritariamente, da qual a 

escola recebe alunos(as), está com problemas de ensino que são direcionados para o 

fundamental II da escola onde este estudo ocorreu? Como se certificar disso? Quais seriam 

as condições mínimas de ensino-aprendizagem para que estes(as) professores(as) 

trabalhem de maneira viável? Mesmo sendo está uma questão crucial que preocupa os(as) 

professores(as), pouco ou nada se discute no sentido de pensar em propostas de ação no 

coletivo para solucionar tal problema. 

Para além disso, os(as) profissionais da gestão escolar, por vezes, questionam sobre 

o trabalho dos(as) professores(as), alegando que muitos(as) não possuem didática, mesmo 

que dominem os conteúdos; fazendo com que a aprendizagem dos(as) alunos(as) seja 

prejudicada. Tal discurso se assemelha ao que Girotto (2018) apresenta em sua pesquisa 

que a eficiência dos professores se dá pela gestão da sala de aula, o que melhora a 

aprendizagem dos estudantes. Esse argumento é apresentado em um documento de 2014 

do Banco Mundial com foco no gerenciamento e controle do trabalho docente, mas que 

desconsidera todas as outras dimensões que interferem na relação professor-aluno. Sobre 

isso, reafirma-se uma falta da transversalidade no trabalho com os conteúdos, fazendo com 

que os(as) alunos(as) não consigam aplicar os conhecimentos no seu cotidiano de vida. 

Na escola, permeia no imaginário dos sujeitos que, se um(a) professor(a) tem 

didática, isso influencia diretamente na aprendizagem do(a) aluno(a), mas se este(a) não 

consegue atingir seus objetivos educacionais, não há nada o que se fazer, visto que 

muitos(as) profissionais são efetivos(as) em seus cargos e o Estado não pode dispensá-

los(as) com base apenas nesta justificativa. Assim, há necessidade de que os(as) 

atores(atrizes) escolares compreendam que as práticas pedagógicas precisam ir além dos 

conteúdos. Elas podem contribuir para a formação integral do(a) aluno(a), fazendo com 

que ele(a) esteja mais apto(a) a compreender, interpretar e atuar sobre suas questões e de 

sua comunidade. 

Outra questão didático-pedagógica é enfrentada por esta escola como um problema: 

uma considerável rotatividade de profissionais, que resulta do fato de que muitos cargos 

são preenchidos por designações. Identifica-se que isso leva a uma falta de continuidade 

nos processos de ensino-aprendizagem, pois os(as) alunos(as) acabam por ter que passar 

por um processo de adaptação a cada novo(a) professor(a), assim como o(a) profissional a 

cada nova turma, o que interfere diretamente no desenvolvimento das aulas. Assim, 

conclui-se, como na pesquisa de Adriano e Quermes (2015), que nas escolas há grande 
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heterogeneidade humana, o que se configura um desafio para as instituições que têm 

dificuldades de reconhecê-la e construir um diálogo com tais diferenças.  

Na relação entre os(as) jovens na escola e como eles(as) se veem, a questão do 

trabalho e as condições sociais se apresentam como desafio vivenciado por estes(as), pois, 

muitas vezes, acreditam ser necessário o afastamento dos estudos, excluindo o vínculo 

educacional. Sobre isso, a escola precisa rever como tem cumprido sua função social de 

educar, rompendo com a postura autoritária e a condição de reprodução do autoritarismo 

muito presente na sociedade, de maneira a ampliar espaços de participação dos(as) jovens e 

concebendo-os(as) como sujeitos plurais, o que se justifica em Freire (1996) que aponta ser 

falso aquele que pretende estimular um clima democrático na escola por caminhos 

autoritários.   
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13 O(A) PSICÓLOGO(A) ESCOLAR COMO POTÊNCIA PARA A ESCOLA 

 

A partir desta pesquisa, desenvolvida em diálogo com a perspectiva da Psicologia 

Escolar e Educacional, reitera-se a importância do(a) profissional psicólogo(a) na escola 

como potencializador(a) do processo de ensino-aprendizagem e das relações entre os 

sujeitos. Tem sido necessário endereçar mais acertadamente o(a) psicólogo(a) ao lugar que 

aponta para uma interdependência entre processos psicológicos e processos educacionais. 

Tal interdependência exige um trabalho interdisciplinar e multiprofissional, o que reforça a 

necessidade de profissionais da Psicologia, bem como da Assistência Social, na escola; 

sendo que, nesta pesquisa de mestrado, a discussão da atuação deste(a) profissional surgiu 

enquanto uma demanda da escola, sendo então importante de ser problematizada. 

A inserção do(a) psicólogo(a) na escola pública foi almejada pela Psicologia 

brasileira, sendo conquistada no período desta pesquisa, com a promulgação da Lei nº 

13.935, de 11 de dezembro de 2019, após quase 20 anos de tramitação do Projeto de Lei nº 

3.688/2000, período marcado por um intenso movimento dos(as) profissionais e das 

entidades representativas da Psicologia e da Assistência Social. No entanto, ainda há muito 

a ser construído, visto que, para os sujeitos que convivem no contexto escolar e para 

muitos(as) profissionais psicólogos(as), não está elucidado como este trabalho deve ser 

realizado.  

A referida lei possui três artigos, transcritos a seguir:  

Art. 1º As redes públicas de educação básica contarão com serviços de 

psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades 

definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. 

§ 1º As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da 

comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. 

§ 2º O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-

pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos 

de ensino. 

Art. 2º Os sistemas de ensino disporão de 1 (um) ano, a partir da data de 

publicação desta Lei, para tomar as providências necessárias ao cumprimento de 

suas disposições. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Diante do disposto nesta lei, não se pode dizer como será realizada a inserção 

destes(as) profissionais na educação básica, o que pode se apresentar como uma 

dificuldade dado os possíveis diferentes entendimentos dos governos dos estados e 

prefeituras. No entanto, a Psicologia Escolar e Educacional, sólida em suas teorias e 

fundamentos, pode contribuir na Educação com profissionais compromissados(as) com o 

fazer educativo e que atendam ao objetivo de melhorar a qualidade do processo de ensino-
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aprendizagem, por meio do trabalho interdisciplinar, multiprofissional e em rede, com a 

participação dos(as) diversos(as) atores(atrizes) escolares, mediando relações e 

promovendo a circulação dos discursos no âmbito institucional.  

No período da pesquisa, algumas questões sociais destacaram-se no cotidiano 

escolar, e que podem ser tratadas de maneira mais adequada aos fins da formação integral, 

a partir da inserção do(a) psicólogo(a) no quadro de profissionais da Educação, como 

definiu a nova lei. Um exemplo destas questões foi a identificação de cinco casos de 

gravidez de alunas com idade entre 14 e 17 anos. Os(as) profissionais destacaram a falta de 

informação dos(as) adolescentes sobre sexualidade, métodos contraceptivos etc., 

reproduzindo histórias de vida dos familiares que também não tiveram tais informações, o 

que aumenta a possibilidade de gravidez na adolescência. Segundo Stamato (2008), a 

gravidez na adolescência de baixa renda prejudica o seu processo de emancipação, 

autonomia e desenvolvimento social. A partir disso, ressalta-se a importância da educação 

sexual nas escolas e a discussão de problemáticas que os(as) alunos(as) vivenciam, para 

que desenvolvam recursos psicológicos para enfrentar as situações que esta etapa da vida 

lhes proporciona, algo com o qual o(a) profissional psicólogo(a) pode auxiliar.  

Outra questão social presente na escola é o suicídio. Houve relatos de profissionais 

sobre casos de alunos(as) que fizeram tentativas de autoextermínio, nos quais os(as) 

profissionais demonstraram não ter nenhum preparo e entendimento para lidar. Por vezes, 

eles(as) adjetivaram a ideação suicida como uma modinha para chamar a atenção, o que 

pode ser problematizado devido à evidente influência que os(as) educadores(as) têm na 

formação dos(as) alunos(as) enquanto indivíduos.  

É importante ressaltar que os sujeitos que interatuam no ambiente escolar, 

principalmente aqueles com maior poder de influência na formação de opiniões, como 

os(as) professores(as), emitem opiniões sobre diversos assuntos, que são consideradas 

pelos(as) alunos(as) como absolutas. Assim, a influência dos adultos na formação da 

autopercepção e percepção de mundo dos adolescentes é outro tema importante para ser 

trabalhado na escola, e o psicólogo escolar pode contribuir para a ampliação das formas de 

compreensão e atuação dos profissionais, tomando a afetividade como elemento central 

nesse processo (Leite, 2008). 

Há ainda, a violência como uma questão emergente no contexto educacional, sendo 

possível observar, na escola em que esta pesquisa aconteceu, constantes brigas dos(as) 

alunos(as) entre si, ameaças de alunos(as) contra professores(as) e degradação do prédio 

escolar (ataque à escola com pedras e quebra de vidro de janelas). Além destes episódios, 
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eram muito comum expressões de desrespeito entre as pessoas. Notou-se que, nestas 

situações, a agitação dos(as) alunos(as) reverbera nos(as) profissionais e vice-versa, 

havendo dias muito turbulentos e agitados que interferiram diretamente na efetividade das 

práticas pedagógicas. Assim, a violência foi identificada como produtora de medo, 

apresentado pelos(as) profissionais e alunos(as) e reforçado pelas várias situações de 

violência noticiadas todos os dias pelo país afora.  

Para Nogueira e Araújo (2016), a violência na adolescência e juventude apresenta-

se como um problema de saúde pública, e não prejudica somente os jovens, mas também 

suas comunidades, famílias e amigos. Na pesquisa destas autoras, demonstra-se que todos 

os alunos dela participantes, já vivenciaram violência na escola, sendo as mais frequentes a 

física e a verbal, o que resulta em traumas psicológicos e físicos, abandono e suspensão 

escolar, potencializando a violência em outros contextos. As autoras afirmam que o 

estímulo à cultura da paz nas escolas é capaz de modificar a cultura da violência, o que 

pode ser feito por meio do incentivo à participação e protagonismo juvenil no 

enfrentamento de conflitos violentos, com intervenções que busquem instigar o diálogo 

com vistas à construção do pensamento crítico e o desenvolvimento da criatividade no 

processo de resolução de problemas. Assim, é essencial visualizar os conflitos de uma 

maneira ampla, em seus diversos aspectos, relações e inter-relações, propondo situações 

inclusivas no ambiente escolar. 

Sobre as questões apontadas – educação sexual, suicídio e violência, sabe-se que 

o(a) psicólogo(a) possui capacidade técnica e profissional para propor intervenções e 

reflexões na escola. Andaló (1984) discorre que o psicólogo escolar, enquanto agente de 

mudanças, deve desenvolver uma análise da instituição, considerando seu meio social, a 

clientela que atende, os atores que a compõe, sua hierarquização, relações de poder, 

filosofia que segue e até as políticas educacionais que a embasam, para então propor ações. 

O psicólogo deve, segundo a autora, buscar uma atuação junto ao corpo docente, corpo 

discente, à direção escolar e às famílias, conscientizando-os acerca da realidade escolar, 

refletindo sobre: os objetivos educacionais e concepções teóricas que subjazem ao 

processo educacional; as expectativas relacionadas às ações que a escola propõe; as 

relações sociais e educativas que estabelece; e sobre a sua própria organização como um 

todo, tornando-se o psicólogo potência neste contexto.  

É importante ressaltar que o(a) psicólogo(a) escolar não deve buscar cobrir a falta 

de capacidade técnica dos(as) demais profissionais da Educação, mas sim trabalhar 

coletivamente os fenômenos complexos vivenciados nas escolas para que todos(as) se 
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preparem para enfrentá-los. Nessa perspectiva, o princípio do/a protagonismo/participação 

juvenil pode configurar práticas coletivas, interativas e problematizadoras da realidade. 

A partir dessas considerações, vê-se que a educação básica é permeada por questões 

socioculturais que afetam o processo de ensino-aprendizagem, sendo que, por vezes, os 

indivíduos não desenvolvem um trabalho cooperativo que os embase no enfrentamento das 

dificuldades cotidianas. Desse modo, o(a) psicólogo(a) escolar pode ser uma potência neste 

contexto, contribuindo para a capacitação das pessoas, por meio da produção de 

conhecimento e ações que permitam a problematização e reflexão de questões, como: o 

que é ser jovem na sociedade atual e quais os problemas que os(as) estudantes têm 

enfrentado? Aqui, reitera-se, como colocado por Stamato (2008), que o psicólogo e a 

ciência psicológica têm um compromisso social na definição do que é ser jovem, visto que 

a Psicologia constrói modelos de explicação da juventude como fase da vida humana, de 

modo que assumam um papel fundamental na análise contextualizada da realidade social. 

Em complemento a esta ideia, considera-se a importância dos(as) demais profissionais da 

Educação também assumirem tal compromisso.  

Assim, a Psicologia e a Educação devem reforçar a crítica à visão naturalizante da 

cultura juvenil, buscando melhores formas de compreendê-la e desvelando ao(à) jovem, os 

aspectos sociais das suas características. Ou seja, se o(a) jovem compreende que aquele 

período não é algo natural e sim uma condição social, ele(a) pode se conscientizar de suas 

escolhas e ser um indivíduo ativo na construção da sua história. Com isso, a Psicologia 

Escolar e Educacional pode contribuir de maneira ampla para o trabalho com os(as) 

adolescentes e demais atores(atrizes) escolares, na busca pela educação emancipatória, que 

é perpassada pelo/a protagonismo/participação juvenil.  
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se a adolescência como um período da vida marcado por estereótipos, nos 

quais o indivíduo é visto em sua maioria como rebelde, inconsequente e irresponsável. Tal 

visão, chamada de naturalista, sustenta uma relação entre adultos(as) e adolescentes 

verticalizada, na qual o(a) jovem é tratado(a) como ser passivo e que deve seguir regras e 

papéis impostos sem questionamento. A Educação, maior política pública destinada a esta 

etapa da vida, tem a escola como sua principal materialização, sendo um ambiente 

destinado ao(à) adolescente. No entanto, percebe-se na escola uma busca por naturalizar a 

adolescência, o que produz práticas pedagógicas que não desenvolvem indivíduos críticos, 

reflexivos e capazes de compreender e atuar de maneira consciente em seus contextos. 

Assim, o/a protagonismo/participação juvenil surge como alternativa a estas práticas, pois 

enquanto princípio se embasa na visão sociocultural da adolescência, na qual o indivíduo é 

reconhecido como sujeito de direitos, criticando práticas pedagógicas autoritárias e 

alienantes no contexto educacional. 

O/A protagonismo/participação juvenil tem sido apontado/a cada vez mais como 

uma forma de trazer o(a) jovem à ação em diversos contextos, podendo ser um termo de 

compressão ambígua de acordo com as orientações teóricas de quem o utiliza. Na 

Educação, tal ambiguidade está presente em diversos documentos e legislações, o que 

garante pouca inserção nas práticas pedagógicas, no “chão” da escola, de maneira reflexiva 

e transformadora.  

Os(as) adolescentes, mesmo sendo convidados(as) a participar da gestão escolar e 

da construção das práticas a eles(as) destinados(as), ainda se deparam com instâncias 

reguladoras desta participação e pouco compreensivas acerca de suas necessidades. Assim, 

é importante problematizar se o/a protagonismo/participação juvenil tem sido utilizado/a 

como forma de eximir o Estado, a escola, a família e a comunidade de seus deveres com a 

transformação social e garantia de direitos, visto que, por vezes, busca-se responsabilizar 

somente o(a) adolescente, ser em desenvolvimento, por todas as questões que o(a) 

envolvem. 

Através desta pesquisa, foi possível: analisar uma escola pública, nas relações e 

práticas que vivencia no cotidiano, de maneira a descrever as condições em que os(as) 

atores(atrizes) escolares convivem, visando contextualizar o fenômeno estudado; 

compreender as percepções dos(as) adolescentes e da equipe escolar sobre a adolescência, 

o/a protagonismo/participação juvenil e o papel da escola no desenvolvimento desta 
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perspectiva emancipatória; identificar as práticas adotadas na escola para garantir a 

participação dos(as) adolescentes neste contexto, apontando dificuldades e possibilidades 

destas; mediar possíveis transformações realizadas pela equipe escolar e adolescentes nas 

práticas pedagógicas, utilizando o/a protagonismo/participação juvenil como princípio 

norteador das análises acerca das dificuldades e potencialidades encontradas neste 

processo; e descrever possibilidades de atuação do(a) psicólogo(a) escolar para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo. Desse 

modo, foi possível atingir o objetivo principal deste trabalho, que é identificar e analisar as 

dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas 

ao/a protagonismo/participação juvenil no contexto escolar. 

A escola pesquisada apresenta um projeto educativo através do PPP e RI com bases 

democráticas e perspectiva de emancipação humana. No entanto, tal projeto não é uma 

construção coletiva e não se materializa no cotidiano escolar e nem nas práticas 

pedagógicas. Assim, os dados que embasam estes documentos destoam da realidade e não 

apresentam foco e objetivos estabelecidos para as necessidades daquele contexto. Tal 

situação afeta o desenvolvimento das funções exercidas pelos(as) profissionais desta 

escola, sendo que existe um grande abismo entre o prescrito e o executado que 

compromete a rotina escolar, que é prejudicada pela escassez de momentos coletivos de 

reflexão e planejamento, levando a práticas pedagógicas individuais realizadas pelos(as) 

professores(as). 

Esta escola apresenta uma condição física básica, capaz de proporcionar condições 

mínimas para a execução das práticas. Além disso, há recursos tecnológicos pouco 

explorados, o que demonstra uma defasagem na formação dos(as) profissionais para o 

trabalho inovador, criativo e adequado às exigências tecnológicas da sociedade. Ainda na 

compreensão desta escola, as relações entre os(as) diversos(as) atores(atrizes) apresentam 

dificuldades no sentido de uma maior promoção de práticas pedagógicas de cunho 

protagonista/participativo, dado que há relações de poder evidentes, nas quais os(as) 

adolescentes são desvalorizados, os(as) profissionais pouco se envolvem enquanto coletivo 

na busca de uma Educação almejada por todos(as), as heterogeneidade deles(as) não são 

considerados(as) e as famílias não são envolvidas em um projeto comum de formação de 

indivíduos e construção de sociedade. Estas condições em que eles(as) convivem 

forneceram subsídios para compreender melhor os demais aspectos das práticas 

pedagógicas desta escola.  
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As percepções dos(as) adolescentes e da equipe escolar sobre a adolescência pode 

indicar uma visão estereotipada, na qual os(as) adolescentes sentem que suas questões são 

pouco valorizadas pelos(as) adultos(as) e os(as) profissionais consideram-nas complexas, 

mas não as identificam como importantes para serem trabalhadas no processo de ensino-

aprendizagem, mesmo se afetam o desenvolvimento do indivíduo. Assim, perpetua-se uma 

perspectiva passiva de jovem e uma atuação descomprometida dos(as) profissionais para 

com ele(a), o que implica diretamente em práticas pedagógicas autoritárias e não 

reflexivas, contrárias ao/à protagonismo/participação juvenil.   

Já a respeito do/a protagonismo/participação juvenil, os(as) adolescentes 

consideram serem menos ouvidos(as) que os(as) adultos(as), nas diversas situações e 

contextos, mas destacam que a escola, como ambiente destinado a eles(as), demonstra mais 

abertura a suas formas de expressão. No entanto, os(as) adolescentes ainda não se sentem 

incluídos(as) nas práticas pedagógicas e apontam as instâncias participativas como a 

oportunidade que têm de protagonizar naquele contexto. Já a equipe escolar entende o/a 

protagonismo/participação como uma falácia do governo, que pouco viabiliza 

investimentos para as práticas que propõem. Demonstram assim, uma ideia de que a 

cultura escolar não é construída no cotidiano por eles(as), mas advém de cima para baixo. 

Tal fato indica a importância de resgatar o(a) professor(a) e demais profissionais da 

Educação como mediadores(as) do processo político-pedagógico de emancipação dos(as) 

jovens.  

A respeito da escola e de seus(suas) profissionais, os(as) adolescentes esperam que 

sejam um divisor de perspectivas de vida deles(as), mas na prática não consideram que isso 

ocorra. Destaca-se uma crítica à falta de consonância entre os “modelos de pessoas” que 

eles(as) têm e as formas de expressão que são oferecidos pelos(as) profissionais da escola, 

dos(as) quais esperam maturidade nas relações, o que não acontece por vezes. Sobre isso, 

Freire (1996) indica que ensinar exige que o educador corporeifique as palavras; o que se 

afirma nesta pesquisa quando os(as) alunos(as) almejam ainda, que os(as) profissionais se 

envolvam mais no processo de ensino-aprendizagem e na realidade deles(as), de maneira a 

provocarem mais interação na escola. Já os(as) profissionais apresentam uma visão 

negativa da escola, pois se encontram submersos(as) em práticas de ensino conteudistas, 

sem sentido e pouco favorecedoras do desenvolvimento humano crítico e reflexivo.  

Desse modo, tais percepções são essenciais para se compreender as bases das 

práticas pedagógicas, o que solicita mudanças emergentes nos modos de conceber e atuar 

sobre o ser humano, a sociedade e a Educação. A partir disso, foi possível analisar as 
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instâncias participativas desta escola e seu funcionamento, que foram identificadas como 

principais formas de garantir práticas pedagógicas com vistas ao/à 

protagonismo/participação juvenil.  

A respeito das práticas de protagonismo/participação já realizadas na escola, a 

análise, sobretudo do grêmio e da liderança de turma, foi essencial, visto que estas são as 

instâncias consideradas pelos(as) atores(atrizes) como destinadas a tal objetivo. No 

entanto, sendo estas instâncias consideradas pela escola como exigência do sistema 

educacional, acabam por não coincidir com os objetivos e necessidades coletivas, 

apresentando pouca inserção na cultura escolar e nenhum trabalho em rede. A partir disso, 

foram observadas vivências pouco democráticas na escola, que mesmo sendo realizadas 

com base na proposta da gestão democrática difundida pelo governo, são moldadas no 

cotidiano pelas práticas tradicionais. 

Assim sendo, é essencial que a participação política fundamente as práticas 

pedagógicas e não seja um conteúdo trabalhado com os(as) alunos(as) como algo que virá 

a fazer parte da vida deles(as) no futuro. Indica-se que o projeto político-pedagógico da 

escola dialogue com os sujeitos e não somente com o administrativo, promovendo o/a 

protagonismo/participação juvenil como fundamento no desenvolvimento dos indivíduos, 

sendo assim base para todas as atividades escolares.  

De acordo com o panorama atual da escola em questão e suas necessidades, nas 

propostas de mediar transformações no ambiente voltadas ao/à protagonismo/participação 

juvenil, o foco se voltou à valorização da escuta dos(as) adolescentes bem como à prática 

do diálogo coletivo, pontos fundamentais para que sejam promovidas práticas pedagógicas 

mais emancipatórias e democráticas. Tendo em vista a situação da escola, difundir novas 

percepções sobre a Educação e a adolescência pode ser um passo inicial para que sejam 

pensadas novas práticas pedagógicas.  

Por fim, como finalidade última desta pesquisa, foram identificadas dimensões que 

afetam as práticas pedagógicas de cunho protagonista/participativo nesta escola, 

analisando-as como forma de contribuir para reflexões nos contextos escolares sobre suas 

próprias práticas, considerando a maneira como estas dimensões se apresentam. Foram 

elencadas seis dimensões, sendo: 1) a dimensão burocrática, em suas normas e legislações, 

hierarquia de cargos e funções, divisão do trabalho e procedimentos relacionados ao 

cotidiano escolar, deve basear-se em princípios democráticos e participativos, pois serve 

como subsídio para a dimensão da gestão escolar; 2) a dimensão da gestão escolar, que 

permite a organização do trabalho pedagógico e administrativo, redistribuindo 
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responsabilidades pela ideia da participação, do trabalho em equipe, de maneira a analisar 

as situações e promover a construção coletiva das práticas; 3) a dimensão material e 

financeira, que contempla os recursos físicos (estrutura arquitetônica, móveis, dispositivos 

tecnológicos) e às verbas de que a escola dispõe, que são essenciais para o seu 

funcionamento; 4) a dimensão sociocultural, que se refere aos aspectos sociais e culturais 

que influenciam o cotidiano escolar e interferem nos modos de pensar a Educação e o 

desenvolvimento humano, direcionando as práticas pedagógicas desenvolvidas; 5) a 

dimensão organizativa do trabalho escolar, que diz respeito à organização cotidiana da 

escola que se volta às práticas pedagógicas, permitindo maior planejamento, reflexão e 

avaliação destas; e, por fim, 6) a dimensão didático pedagógica, que engloba os processos 

de ensino-aprendizagem, amparados por concepções, métodos e técnicas, visto que é 

através das relações entre os(as) atores(atrizes), do planejamento, execução e avaliação das 

práticas que se obtêm melhorias nestes processos. Ponderou-se que tais dimensões podem 

se apresentar, conforme os arranjos institucionais, como dificuldades e/ou potencialidades, 

mas nesta investigação acabaram por se apresentar enquanto dificuldades, que carecem de 

mudanças para que se tornem potencialidades. 

A partir de todas estas considerações, percebe-se que o contexto escolar é uma 

trama complexa de processos, e como tal necessita de constantes análises, de maneira que 

seus(uas) atores(atrizes) estejam conscientes de suas bases, dificuldades e potencialidades. 

Assim, munida de uma autopercepção, a escola, como uma rede de relações e forças, é 

capaz de se reinventar e resistir a reproduções alienantes e pouco democráticas impostas 

por interesses essencialmente neoliberais e capitalistas.  

Para tal, é importante considerar que os(as) profissionais da escola podem 

potencializar suas ações individuais por meio de um trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional, destacando-se o(a) psicólogo(a) escolar como potência para a promoção 

de práticas pedagógicas mais protagonistas/participativas, comprometidas com a formação 

integral e cidadã dos indivíduos.  

Além das considerações apontadas, o processo da pesquisa permitiu a construção de 

discussões válidas para compreender desafios que podem ser enfrentados em pesquisas ou 

ações deste tipo na escola e em outros contextos educacionais de maneira a evidenciar 

limitações e potencialidades. 

O ambiente escolar, essencialmente acadêmico, tem a pesquisa como um de seus 

grandes pilares há décadas, não sendo algo estranho a ele. Por isso, a investigação 

científica deve ser uma práxis inerente às tarefas da escola, de maneira que ela contribua 
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para desenvolver processos e resultados institucionais. No entanto, a pesquisa psicológica 

pode se apresentar como um diferencial neste contexto porque seu olhar busca 

compreender de maneira ampla as relações que ali se estabelecem e que influenciam em 

todos os seus processos. 

Ao compartilhar os medos e angústias dos(as) atores(atrizes) escolares, é possível 

questionar se o que as pesquisas atuais evidenciam, bem como a maneira que, 

majoritariamente, se pesquisa nas escolas, está coerente com as realidades sociais e com o 

que estes indivíduos necessitam para refletir sobre suas experiências coletivas de modo a 

transformá-las; o que reforça a importância de se pesquisar com eles(elas) em seus 

contextos concretos. 

No decorrer desta pesquisa-ação, foi possível perceber a relevância em se utilizar 

instrumentos adequados ao contexto e aos objetivos do estudo, visto serem aportes do(a) 

pesquisador(a) em sua empreitada. Nesse sentido, a utilização da observação participante, 

que subsidiou todo o processo, permitiu conhecer os(as) diversos(as) atores(atrizes) 

escolares, suas relações, processos cotidianos, enfim, obter um amplo contato com 

diferentes perspectivas que coabitam o ambiente escolar, o que uma entrevista, por 

exemplo, neste caso, não seria capaz de captar. Além disso, a observação participante 

possibilitou a inserção da pesquisadora no campo, de modo a favorecer a formação de 

vínculos e relações importantes para a execução dos demais procedimentos. 

Ainda a respeito dos instrumentos utilizados, verificou-se que o grupo focal atendeu 

às expectativas da pesquisa, pois foi possível conhecer as percepções dos sujeitos sobre a 

adolescência, o/a protagonismo/participação juvenil e a escola e seus(uas) profissionais. 

Esta técnica proporcionou que tais percepções fossem compartilhadas e reformuladas em 

grupo, o que, pelo cunho ativo da pesquisa, é essencial para a compreensão do contexto e a 

busca por sua transformação. Tudo isso se concretizou articulado às oficinas 

emancipatórias, que contribuíram para que os(as) adolescentes construíssem conhecimento 

acerca das instâncias escolares que participam, demanda legítima desse público e que é 

negada pela equipe escolar; e também para que se cumprissem todas as etapas da pesquisa-

ação: conhecer, discutir e agir. 

No entanto, nesta pesquisa, a etapa da ação não alcançou grande êxito em 

possibilitar transformações aprofundadas nas práticas pedagógicas, o que pode ser 

entendido, principalmente, pelas barreiras existentes na escola no que refere à implantação 

de práticas de cunho protagonista/participativo que, por sua natureza, devem envolver 

os(as) adolescentes e necessitam primordialmente de conhecimento sobre 
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protagonismo/participação, algo que os(as) atores(atrizes) escolares não possuíam, mas 

como indicado anteriormente, tornou-se demanda dos(as) adolescentes. As barreiras para 

tal implantação na escola foram explicitadas por meio da descrição e análises realizadas no 

capítulo 12 acerca das dimensões que afetam estas práticas, e que se apresentam 

fragilizadas na escola, carecendo de intervenções que as ressignifiquem e fortaleçam. 

A seguir é possível apontar algumas dificuldades encontradas na pesquisa, que 

podem ser considerados aprendizados para ações futuras da pesquisadora e dos(as) 

leitores(as) deste trabalho. Sobre o engajamento dos(as) participantes, percebeu-se que 

muitos(as) alunos(as), que antes estavam envolvidos(as) nas atividades da pesquisa, após a 

finalização dos grupos focais não continuaram participando, demonstrando incômodo por 

terem que se ausentar das aulas. Isso dificultou o processo, mas indicou que ações como 

esta podem não ser eficazes se não forem articuladas ao ensino-aprendizagem e ao PPP da 

escola em acordo coletivo.  

Tal dificuldade também se evidenciou nas atividades com a equipe escolar, com a 

qual foram realizados três encontros de grupo focal e nenhuma oficina emancipatória, 

devido a outras tarefas do cotidiano escolar, destacadas pelas participantes como 

prioritárias. A respeito disso, mesmo com a mudança de diretora os combinados em 

relação às ações da pesquisa com a equipe escolar continuaram prejudicados, visto que as 

datas e ações não eram cumpridas ou levadas adiante por estas participantes. 

A gestão escolar demonstrou preocupação com o desenvolvimento da pesquisa e no 

sentido de que ela gerasse ações que envolvessem os(as) alunos(as), de maneira a 

movimentar as instâncias participativas. No entanto, as profissionais não buscaram se 

envolver de maneira aprofundada nas ações da pesquisa para que isso se tornasse possível. 

Assim, percebe-se, no imaginário destas pessoas, a ideia de que as ações pontuais na escola 

promovam efeitos mágicos. 

Desse modo, é possível analisar que a pesquisa-ação necessita, antes de tudo, do 

comprometimento de todos(as) os(as) atores(atrizes) do contexto escolar, visto que, como 

sua proposta é coletiva, a participação de apenas um grupo destes(as), seja ela, parcial ou 

total, impossibilita transformações mais amplas, dado que a escola se constitui pelo 

trabalho coletivo. A partir disso, o que pode ser feito nesta escola através do cenário 

apresentado para gerar transformações não pode ser indicado por alguém de fora desse 

contexto, mas deve ser almejado por todos(as) os(as) atores(atrizes) escolares partindo de 

uma compreensão crítica e reflexiva da situação atual, com base na construção de 

conhecimentos teóricos acerca da gestão democrática, democracia e participação. Freire 
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(p.79, 1996) já indicava que mudar é difícil mas é possível e é a partir desta perspectiva 

que a ação político-pedagógica deve ser programada. 

Por conseguinte, através destes resultados, reitera-se a importância de novos 

estudos no contexto escolar que busquem compreender suas especificidades através do 

contato com o maior número possível de indivíduos, incluindo a família e os(as) 

professores(as), o que não foi possível nesta pesquisa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA EM INSTITUIÇÃO 

 

São João del-Rei, ___ de ___________ de 2019.  

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ. 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

responsável pela Escola Estadual ___________________________________________, 

autorizo a realização da pesquisa intitulada “Protagonismo juvenil e práticas pedagógicas 

no contexto escolar” sob a responsabilidade da pesquisadora Elenice Procópio Araújo 

nesta instituição escolar. 

 

Atenciosamente,    

__________________________________________________ 

Responsável pela Instituição 

(assinatura e carimbo) 

 

ANEXO B - CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

São João del-Rei, ___ de ___________ de 2019.  

 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ. 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

responsável pela Escola Estadual ___________________________________________, 

encaminho o projeto de pesquisa intitulado “Protagonismo juvenil e práticas pedagógicas 

no contexto escolar” sob a responsabilidade da pesquisadora Elenice Procópio Araújo, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (UFSJ). 
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Declaro estar ciente do conteúdo deste projeto de pesquisa, bem como de seus objetivos, 

benefícios, justificativa, uma vez que se busca identificar e analisar as dimensões que 

colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a 

protagonismo/participação dos adolescentes no contexto escolar. 

Declaro estar de acordo com a proposta apresentada, entretanto afirmo que a execução do 

projeto, nesta instituição, será autorizada somente após o parecer favorável do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei. Após 

a aprovação do projeto disponho-me a colaborar com: 

 - Infraestrutura, composta pelo ambiente físico no qual o trabalho será realizado, 

com a disponibilidade de espaços da escola; 

 - A participação do grupo de alunos e equipe escolar envolvidos na pesquisa, 

fornecendo suporte para comunicar aos responsáveis no caso em que for necessário.  

  

Atenciosamente, 

__________________________________________________ 

Responsável pela Instituição 

(assinatura e carimbo) 

________________________, ________ de __________________________ de 2019. 

 

ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Protagonismo juvenil e práticas pedagógicas no contexto escolar 

Pesquisadora Responsável: Elenice Procópio Araújo 

Telefone(s) de contato:                         Email:  

 

1. Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob 

responsabilidade da pesquisadora e mestranda Elenice Procópio Araújo; 

2. O objetivo principal desta pesquisa é identificar e analisar as dimensões que 

colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a 

protagonismo/participação dos adolescentes no contexto escolar. Os participantes 

serão alguns alunos das turmas do Ensino Médio e 9º ano do ensino fundamental, bem 
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como professores e a equipe escolar (professores, pedagoga, vice-diretora e diretora) 

da Escola Estadual X; 

3. Esse estudo se justifica pela possibilidade de construção de informações que visem 

provocar reflexões, transformações dos modos de pensar e instrumentalizar 

professores e equipe escolar para que trabalhem ações coletivas direcionadas ao 

protagonismo juvenil, como recurso para proporcionar maior visibilidade às 

necessidades, interesses, potencialidades e conflitos do público juvenil nos currículos e 

metodologias educacionais; 

4. Os participantes da pesquisa serão selecionados por adesão da equipe escolar e 

adolescentes das turmas. Os integrantes da equipe escolar que forem convidados a 

participar e tiverem o interesse somente poderão participar da pesquisa se tiver 

assinado este termo; 

5. Serão realizados grupos e oficinas sobre a participação juvenil e a construção de 

práticas de ensino, conforme a melhor disponibilidade, na Escola Estadual X, no 

primeiro semestre de 2019 entre os meses de abril e julho e se necessário será 

prorrogado para os meses de agosto e setembro deste mesmo ano. Os encontros serão 

gravados em áudio, transcritos e armazenados em arquivos digitais, assim como os 

resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador. Ao 

final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. Na realização das atividades 

propostas, serão utilizados materiais que já são utilizados na escola como papéis, 

cartolinas, pincéis, computador e outros que forem necessários; 

6. Os riscos ou desconfortos previstos, se concordar em participar do estudo, são o 

sentimento de constrangimento em relação ao tema e/ou dificuldade de expressão de 

opiniões e ideias, bem como o vazamento das informações coletadas, pois os 

depoimentos serão gravados em dispositivo eletrônico. Nesse sentido, a gravação 

poderá ser interrompida se ela/ele sentir necessidade. Para diminuir esses possíveis 

desconfortos, o trabalho será realizado em um ambiente reservado e silencioso e os 

registros serão mantidos somente com a pesquisadora, sob a responsabilidade da 

mesma. Se o participante sentir algum desconforto emocional causado pelo conteúdo 

da pesquisa, e se desejar, poderá solicitar ajuda à pesquisadora ou também será 

indicado aos serviços psicológicos prestados gratuitamente pelo Núcleo de Atividades 

Práticas em Psicologia (NAPP), do X ou pela Clínica Escola da Faculdade X; 
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7. Os possíveis benefícios da participação na pesquisa são: expressar a sua opinião e ser 

escutado(a) e desenvolver novas formas de pensar e agir, voltadas para a 

transformação social e práticas pedagógicas. Também busca-se valorizar a escuta e as 

possibilidades em se trabalhar com os adolescentes, em uma perspectiva que 

compreenda enquanto sujeitos de direitos, além de autores legítimos de suas histórias, 

considerando o papel fundamental do Estado e de espaços públicos, tais como a 

escola, em assegurar a garantia de seus direitos. Também se busca o estabelecimento 

de uma corresponsabilidade entre os adolescentes e adultos pelo que ocorre na escola, 

sendo que resulta de sua ação conjunta; 

8. A participação na pesquisa não acarretará nenhum preconceito, discriminação ou 

desigualdade social; 

9. Os resultados deste estudo podem ser publicados, mas o nome ou identificação não 

serão revelados; 

10. Não haverá remuneração ou ajuda de custo (ressarcimento) pela participação; 

11. Quaisquer dúvidas que você tiver em relação à pesquisa ou à sua participação, antes 

ou depois do consentimento, serão respondidas pela pesquisadora Elenice Procópio 

Araújo; 

12. Esta pesquisa será norteada pelos cuidados éticos estabelecidos pela Resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 e pela Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde; e respeitará as normas e os princípios éticos do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), ou seja, a criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e Leis; 

13. Esta pesquisa foi aprovada sob registro de Protocolo nº 3382004 pelo Comitê de Ética 

em pesquisa em Seres Humanos da UFSJ que funciona na sala 2.56, Campus Dom 

Bosco, Praça Dom Helvécio, 74 - Dom Bosco, São João Del Rei - MG, 36301-160 – 

Telefone: (32) 3379 5598. Assim, este termo está de acordo com a Resolução 466 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012, para proteger os direitos 

dos seres humanos em pesquisas. Qualquer dúvida quanto aos seus direitos como 

participante em pesquisas, ou se sentir que foi colocado em riscos não previstos, você 

poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa para esclarecimentos; 

14. Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 
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para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma 

o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 

pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, 

da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

Li as informações acima, recebi explicações sobre a natureza, riscos e benefícios do 

projeto. Comprometo-me a colaborar voluntariamente e compreendo que posso retirar meu 

consentimento e interrompê-lo a qualquer momento, sem penalidade ou perda de benefício. 

Ao assinar este termo, não estou desistindo de quaisquer direitos meus. Uma cópia deste 

termo me foi dada. 

 

Assinatura do(a) participante 

___________________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  

 

Assinatura do pesquisador____________________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  

 

_______________________, _____ de _______________________ de 2019. 

 

ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DESTINADO AOS RESPONSÁVEIS PELOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Protagonismo juvenil e práticas pedagógicas no contexto escolar 

Pesquisadora Responsável: Elenice Procópio Araújo 

Telefone(s) de contato:                       E-mail:   

 

1. Eu, __________________________________, estou ciente que meu (minha) filho (a) 

___________________________________ está sendo convidado(a) a participar de 

uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), sob responsabilidade da pesquisadora e mestranda 

Elenice Procópio Araújo; 

2. O objetivo principal desta pesquisa é identificar e analisar as dimensões que 

colaboram ou não para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a 
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protagonismo/participação dos adolescentes no contexto escolar. Os participantes 

serão alguns alunos das turmas do Ensino Médio e 9º ano do ensino fundamental, bem 

como professores(as) e a equipe escolar (pedagogos(as), vice-diretor(a) e diretor(a)) da 

Escola Estadual X; 

3. Esse estudo se justifica pela possibilidade de construção de informações que visem 

provocar reflexões, transformações dos modos de pensar e instrumentalizar 

professores e equipe escolar para que trabalhem ações coletivas direcionadas ao 

protagonismo juvenil, como recurso para proporcionar maior visibilidade às 

necessidades, interesses, potencialidades e conflitos do público juvenil nos currículos e 

metodologias educacionais; 

4. Os participantes da pesquisa serão selecionados por adesão da equipe escolar e 

adolescentes do ensino médio. O adolescente que for selecionado somente poderá 

participar da pesquisa se o seu responsável tiver assinado este termo e se o próprio 

adolescente assinar o Termo de Assentimento; 

5. Seu (sua) filho (a) participará de grupos e oficinas sobre a participação juvenil e a 

construção de práticas de ensino, conforme a melhor disponibilidade, na Escola 

Estadual X, no primeiro semestre de 2019 entre os meses de abril e julho e se 

necessário será prorrogado para os meses de agosto e setembro deste mesmo ano. Os 

encontros serão gravados em áudio, transcritos e armazenados em arquivos digitais, 

assim como os resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu 

orientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo 

menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. Na realização das 

atividades propostas, serão utilizados materiais que já são utilizados na escola como 

papéis, cartolinas, pincéis, computador e outros que forem necessários; 

6. Os riscos ou desconfortos previstos aos adolescentes, se concordar em participar do 

estudo, são o sentimento de constrangimento em relação ao tema e/ou dificuldade de 

expressão de opiniões e ideias, bem como o vazamento das informações coletadas, 

pois os depoimentos serão gravados em dispositivo eletrônico. Nesse sentido, a 

gravação dos encontros poderá ser interrompida se ela/ele sentir necessidade. Para 

diminuir esses possíveis desconfortos, o trabalho será realizado em um ambiente 

reservado e silencioso e os registros serão mantidos somente com a pesquisadora, sob 

a responsabilidade da mesma. Se o adolescente sentir algum desconforto emocional 

causado pelo conteúdo da pesquisa, e se desejar, poderá solicitar ajuda à pesquisadora 

ou também será indicado aos serviços psicológicos prestados gratuitamente pelo 
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Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia (NAPP), do X ou pela Clínica Escola da 

Faculdade X; 

7. Os possíveis benefícios da participação na pesquisa são: expressar a sua opinião e ser 

escutado(a) e desenvolver novas formas de pensar e agir, voltadas para a 

transformação social e das práticas escolares. Também busca-se valorizar a escuta e as 

possibilidades em se trabalhar com os adolescentes, em uma perspectiva que os 

compreenda enquanto sujeitos de direitos, além de autores legítimos de suas histórias, 

considerando o papel fundamental do Estado e de espaços públicos, tais como a 

escola, em assegurar a garantia de seus direitos. Também se busca o estabelecimento 

de uma corresponsabilidade entre os adolescentes e adultos pelo que ocorre na escola, 

sendo que resulta de sua ação conjunta; 

8. A participação do adolescente na pesquisa não acarretará nenhum preconceito, 

discriminação ou desigualdade social; 

9. Os resultados deste estudo podem ser publicados, mas o nome ou identificação do 

adolescente não serão revelados; 

10. Não haverá remuneração ou ajuda de custo (ressarcimento) pela participação. 

11. Quaisquer dúvidas que tiver em relação à pesquisa ou à sua participação, antes ou 

depois do consentimento, serão respondidas pela pesquisadora Elenice Procópio 

Araújo; 

12. Esta pesquisa será norteada pelos cuidados éticos estabelecidos pela Resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 e pela Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde; e respeitará as normas e princípios éticos do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), ou seja, a criança e adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e leis; 

13. Esta pesquisa foi aprovada sob registro de Protocolo nº 3382004 pelo Comitê de Ética 

em pesquisa em Seres Humanos da UFSJ que funciona na sala 2.56, Campus Dom 

Bosco, Praça Dom Helvécio, 74 - Dom Bosco, São João Del Rei - MG, 36301-160 – 

Telefone: (32) 3379 5598. Assim, este termo está de acordo com a Resolução 466 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012, para proteger os direitos 

dos seres humanos em pesquisas. Qualquer dúvida quanto aos seus direitos como 

participante em pesquisas, ou se sentir que foi colocado em riscos não previstos, você 

poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa para esclarecimentos; 
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14. Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma 

o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 

pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, 

da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e privacidade. 

Li as informações acima, recebi explicações sobre a natureza, riscos e benefícios do 

projeto. Comprometo-me a colaborar voluntariamente e compreendo que posso retirar meu 

consentimento e interrompê-lo a qualquer momento, sem penalidade ou perda de benefício. 

Ao assinar este termo, não estou desistindo de quaisquer direitos meus. Uma cópia deste 

termo me foi dada. 

 

Assinatura do(a) responsável do(a) participante __________________________________  

Data____________Documento_____________________  

 

Assinatura da pesquisadora __________________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  

 

______________________, _____ de _______________________ de 2019. 

 

ANEXO E - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Título da pesquisa: Protagonismo juvenil e práticas pedagógicas no contexto escolar 

Pesquisadora Responsável: Elenice Procópio Araújo 

Telefone de contato:                          Email:  

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Protagonismo juvenil e 

práticas pedagógicas no contexto escolar”. Seus responsáveis permitiram a sua 

participação.  

Queremos conhecer o que facilita e o que dificulta que as práticas pedagógicas 

tenham como princípio a participação dos adolescentes em todo seu processo de maneira a 

contribuir para a formação de um cidadão consciente, crítico e participativo nos diversos 

contextos em que se relaciona.   
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Esse estudo se justifica pela possibilidade de construção de informações que visem 

provocar reflexões, transformações dos modos de pensar e instrumentalizar professores e 

equipe escolar para que trabalhem ações coletivas direcionadas ao protagonismo juvenil, 

como recurso para proporcionar maior visibilidade às necessidades, interesses, 

potencialidades e conflitos do público juvenil nos currículos e metodologias educacionais. 

Os adolescentes participantes desta pesquisa são alunos das turmas do Ensino 

Médio e do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual X e serão escolhidos 

conforme interesse e possibilidades de participação pelas atividades que desenvolvem na 

escola relacionadas ao protagonismo juvenil.  

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá 

nenhum problema se desistir. Sua participação na pesquisa não vai trazer nenhum 

preconceito ou discriminação.  

A pesquisa será feita na Escola Estadual X, onde você participará de grupos e 

oficinas sobre o protagonismo juvenil e práticas escolares com a pesquisadora Elenice 

Procópio Araújo e a equipe escolar. Na realização das atividades propostas, serão 

utilizados materiais que já são utilizados na escola como papéis, cartolinas, pincéis, 

computador e outros que forem necessários. Tais ações ocorrerão no primeiro semestre de 

2019 entre os meses de abril e julho e se necessário será prorrogado para os meses de 

agosto e setembro deste mesmo ano.  Isso é considerado seguro, mas é possível você não 

sentir vontade de participar ou sentir dificuldade de falar o que você pensa.  

As atividades serão gravadas em áudio, transcritas e armazenadas em arquivos 

digitais, assim como os resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e 

seu orientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo 

menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

Se você não se sentir bem com a pesquisa, você pode procurar a pesquisadora 

Elenice Procópio Araújo, pelo telefone XXX ou pessoalmente. Nesse caso, a gravação 

pode ser parada se você quiser. Essa atividade será feita em um lugar silencioso e as 

informações vão ficar somente com a pesquisadora. Se precisar, é possível indicar você aos 

serviços psicológicos gratuitos do NAPP (Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia) do 

X ou da Clínica Escola da Faculdade X. 

Com a participação na pesquisa, existem várias coisas positivas que podem 

acontecer, como expressar a sua opinião e ser escutado(a), desenvolver novas formas de 

pensar e agir, voltadas para a transformação social e das práticas escolares.  
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Ninguém vai saber que você está participando da pesquisa, não vamos falar a outras 

pessoas, nem vamos dar a estranhos o que você nos falar. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas os nomes dos adolescentes que participaram da pesquisa não irão aparecer 

em lugar nenhum.  

Sua participação será voluntária e você não receberá remuneração ou ajuda de custo 

(ressarcimento). Depois que a pesquisa acabar, os resultados serão informados para você e 

seus pais ou responsáveis e também poderá ser publicada em uma revista, em um livro ou 

em um congresso.  

Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para a pesquisadora. O telefone 

está na parte de cima desse texto.  

Esta pesquisa será norteada pelos cuidados éticos estabelecidos pela Resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 e pela Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde; e respeitará o que está escrito no ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), ou seja, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 

que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                 E-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, 

CEP: 36301-160, Campus Dom Bosco.  

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879           E-mail: conep@saude.gov.br 

 

Eu, _________________________________, aceito participar da pesquisa “Protagonismo 

juvenil e práticas pedagógicas no contexto escolar”, que tem objetivo principal de 

identificar e analisar as dimensões que colaboram ou não para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas voltadas a protagonismo/participação dos adolescentes no contexto 
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escolar. Entendi que existem coisas boas e ruins que podem acontecer, mas se eu não me 

sentir bem, posso telefonar ou procurar a pesquisadora. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir, que ninguém ficará 

bravo. A pesquisadora tirará minhas dúvidas e conversará com meus responsáveis. A 

pesquisadora me explicou que meu nome não aparecerá na pesquisa. Recebi uma cópia 

deste termo de assentimento. Li e concordo em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) participante__________________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  

 

Assinatura do(a) responsável legal____________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  

Grau de relacionamento com o(a) participante_____________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora __________________________________________________ 

Data____________Documento_____________________  
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