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RESUMO 

Este projeto busca compreender a participação juvenil concebida por adolescentes de uma 

escola da rede pública de ensino da cidade de Manaus, tomando-se como base a perspectiva 

sócio-histórica, que enfatiza o ambiente social no processo do desenvolvimento, baseado numa 

concepção de homem como um ser ativo no ambiente mediante as relações sociais. A temática 

participação, neste estudo, é entendida como um princípio básico da democracia que se 

caracteriza pela prática em que se estabelece a autonomia, onde o ser humano é visto na sua 

plenitude, com capacidade e competência para exprimir seus desejos, necessidades, idéias e 

opiniões. Resgata-se a construção histórica do conceito de adolescência e o processo de 

educação juntamente com as noções de cidadania atribuídas a elas. Diante do exposto, teve-se 

como objetivo geral compreender como se configura a participação juvenil no discurso de 

adolescentes que frequentam escola pública na cidade de Manaus e como objetivos específicos, 
conhecer o cotidiano de adolescentes em uma escola pública de Manaus, tendo como foco os 

processos de participação dos alunos; analisar o nível de compreensão do conceito de 

participação por adolescentes, bem como a vinculação desse conceito a suas vivências; 

identificar a existência de espaços em que são promovidos a participação juvenil no contexto 

escolar e como se processa a dinâmica desses espaços; identificar o significado da participação 

concebido por alunos de uma escola da rede pública de ensino; levantar propostas direcionadas 

a estimular a participação ou o protagonismo na educação de adolescentes e jovens e analisar 

essas propostas identificando seus objetivos e estratégias e possíveis articulações com os 

conceitos de protagonismo/participação juvenil. Como metodologia optou-se por uma 

abordagem qualitativa de caráter analítico. Como procedimentos para coleta de dados, 

recorremos a observação participante e o grupo focal, observando-se os critérios da Resolução 

CNS/196/96 sobre pesquisa com seres humanos. Participam desta pesquisa 17 adolescentes de 

uma escola da rede pública de ensino da cidade de Manaus no Estado do Amazonas.  A partir 

da Análise de Conteúdo emergiram como resultado da pesquisa as categorias : “A Participação 

no Discurso de Adolescentes”; “Um Surdo que Fala”; “Eu Quero que Venha Todo Mundo de 

Preto”; “Espaços de Participação”; “Entraves à Participação”.  Estes resultados sinalizaram 

para uma concepção de Participação no discurso de adolescentes que enfocam a escola como 

uma instituição que possibilita as relações interpessoas e trocas de experiências para a 

construção do conhecimento. Entretanto apesar de algumas vivências dos adolescentes nesse 

sentido, foi percebido que existem práticas que desfavorecem o direito à Participação Juvenil 

pela austeridade e rigidez com que as regras são praticadas na escola. 
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ABSTRACT 

 

This project seeks to understand youth participation conceived by teenagers from a public 

school education in the city of Manaus, taking as a basis for socio-historical perspective, 

which emphasizes the social environment in the development process, based on a conception 

of man as an environment by being active in social relations. The theme of participation in 

this study is understood as a basic principle of democracy that is characterized by the practice 

which establishes the autonomy, where the human is seen in its fullness, with the capacity and 

competence to express their wants, needs, ideas and opinions. Rescues the historical 

construction of the concept of adolescence and the process of education along with the 

notions of citizenship granted to them. Given the above, had as main objective to understand 

how to set up youth participation in the discourse of adolescents attending public schools in 

the city of Manaus and specific objectives, know the daily life of adolescents in a public 

school in Manaus, focusing on the processes of participation of students, analyze the level of 

understanding of the concept of participation by adolescents, as well as linking this concept to 

their experiences, to identify the existence of spaces that are promoted youth participation in 

the school context and how the dynamics of these processes spaces, identifying the meaning 

of participation designed by students of a public school education; up proposals aimed at 

stimulating the participation or role in the education of young adolescents and examine these 

proposals and identifying your goals and strategies, and possible connections with the 

concepts of leadership / youth participation. The methodology we chose a qualitative 

approach, an analytical approach. As procedures for data collection, we used participant 

observation and focus group, observing the criteria of Resolution CNS/196/96 on research 

with humans. This research involved 17 adolescents from a public school education in the city 

of Manaus in Amazonas state. From the content analysis emerged as a result of the research 

categories: "Participation in the Discourse of Adolescents", "A Deaf to Speak" "I Want to 

Come Everybody in Black," "Spaces of Participation", "Barriers to Participation”. These 

results showed for a conception of participation in the discourse of adolescents that focus on 

school as an institution that enables interpersonal relations and exchanges of experiences for 

the construction of knowledge. However despite some experiences of adolescents in this 

sense, it was realized that there are practices that disadvantage the right to Youth Participation 

by austerity and rigidity with which the rules are practiced at school. 

 

KEYWORDS: Adolescence, participation, citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto tem como enfoque compreender como se configura a Participação 

Juvenil na concepção de adolescentes de uma escola pública de ensino da cidade de Manaus. 

O termo “participação” em algumas bibliografias aparece como sinônimo de protagonismo. 

Entretanto, neste estudo, optaremos pelo termo “participação” pela abrangência da polissemia 

dos conceitos a ele inerentes.  

 Entende-se como Participação a prática onde se estabelece a autonomia, ou seja, é 

um processo em que se buscam influenciar e compartilhar o controle e a responsabilidade das 

decisões e dos recursos que lhes afetam.  

 Para isso, foram utilizados aportes teóricos e metodológicos tomando como base a 

perspectiva sócio-histórica, que privilegia o ambiente social no processo do desenvolvimento 

humano e concebe o homem como um ser ativo, social e histórico, contrapondo-se a uma 

visão naturalizante de homem. Nesta teoria também conhecida como histórico-cultural a 

abordagem sociointeracionista proposta por Vygotsky busca compreender o indivíduo por 

suas relações e seus vínculos sociais, pela sua inserção em determinada sociedade, em um 

momento histórico específico (BOCK, 2008). Assim sendo, os sujeitos são percebidos como 

“históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de idéias e 

consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social são ao mesmo tempo 

produzidos e reproduzidos por ela” (FREITAS, 2003).  

 A partir dessas concepções a escola torna-se um novo lugar - um espaço que deve 

privilegiar o contato social entre seus membros e torná-los mediadores da cultura (BOCK, 

2008), considerando-se que um dos principais objetivos da escola é a educação para a 
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promoção da cidadania, da autonomia, da qualidade de vida e saúde mental. É, portanto, 

necessário, que os educadores concebam as crianças e os adolescentes como seres plenos, 

com capacidade e competência para exprimir seus desejos, necessidades, suas ideias e 

opiniões. 

  Para Ribeiro (2002) a educação é um bem que deve estar acessível a todos os 

indivíduos, de modo a tornar possíveis as condições para o exercício de efetiva cidadania. Sob 

esta visão, concebemos que a escola desempenha um papel fundamental para a construção de 

mecanismos que favorecem o pleno exercício da cidadania e da participação dos adolescentes 

nas ações voltadas para as questões que afetam suas vidas. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), promulgado em 1990, determina que todas as crianças e adolescentes 

têm direito à proteção integral, e que são sujeitos com direitos especiais porque são pessoas 

em processo de desenvolvimento. O ECA determina que o atendimento das necessidades e 

dos direitos das crianças até 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos seja prioridade absoluta 

das políticas públicas do país.  

 Portanto, considerando-se a escola como um espaço que proporciona o 

desenvolvimento de autonomia, de ação social e cidadania, compreender a participação 

juvenil na concepção de adolescentes torna-se um estudo relevante, visto que propende à 

identificação da criação ou da existência de espaços no contexto escolar que proporcionem 

aos adolescentes a construção do seu ser, tanto em termos sociais quanto em termos pessoais. 

 A temática da Participação de adolescentes segundo Boghossian e Minayo, (2009), 

tem sido muito discutidas pelos diversos setores sociais do país, no que tange a atuação mais 

inclusiva destes na elaboração e implementação de projetos, programas e políticas que os 

afetam.  

 Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como se configura a 

participação juvenil no discurso de adolescentes que frequentam escola pública na cidade de 
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Manaus e os objetivos específicos são: conhecer o cotidiano de adolescentes em uma escola 

pública de Manaus, tendo como foco os processos de Participação dos alunos; analisar o nível 

de compreensão do Conceito de Participação por adolescentes, bem como a vinculação desse 

conceito a suas vivências; identificar a existência de espaços em que são promovidos a 

Participação Juvenil no contexto escolar e como se processa a dinâmica desses espaços; 

identificar o significado da participação concebido por alunos de uma escola da rede pública 

de ensino; levantar propostas direcionadas a estimular a participação ou o protagonismo na 

educação de adolescentes e jovens; analisar essas propostas identificando seus objetivos e 

estratégias e possíveis articulações com os conceitos de protagonismo/participação juvenil. 

 Para melhor compreensão deste trabalho destacamos em tópicos: os conceitos de 

adolescência; psicologia e adolescência: uma visão sócio-histórica; a escola como espaço de 

promoção do desenvolvimento e; participação: um princípio básico para a democracia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Ao abordar a temática da participação na concepção de adolescentes, estaremos 

continuamente mencionando crianças e adultos, tendo em vista que a adolescência é uma fase 

do desenvolvimento humano que está relacionada a um período da vida situado entre a 

infância e a idade adulta, como apontam as diversas conceituações votadas para uma visão 

naturalista acerca deste tema.  

 No entanto, para compreender a “participação na concepção de adolescentes” 

contrapondo essa visão naturalista, é importante refletir acerca de alguns tópicos que 

englobam os diversos conceitos de adolescência. Para isso serão adotados como pressupostos 

teóricos a abordagem sócio-histórica proposta por Vygotsky, “que propõe um estudo sócio-

genético do ser humano, assim como estabelece relações com as condições biológicas, 

principalmente nos aspectos neurológicos, na tentativa de evitar reducionismos e 

simplificações de qualquer espécie” (LUCCI, 2006).  

 Nesta perspectiva Vygotsky contrapõe-se à psicologia clássica que, segundo ele, 

“não respondia adequadamente sobre os processos de individuação e os mecanismos 

psicológicos dos indivíduos”, visto que as diferentes abordagens não explicitavam claramente 

“as gêneses das funções psicológicas tipicamente humanas”. Em contrapartida elaborou sua 

“teoria da gênese e natureza social dos processos psicológicos superiores” (LUCCI, 2006). 

Para este teórico, o desenvolvimento humano ocorre a partir das interações com o meio social 

em que vive, uma vez que as formas psicológicas mais complexas emergem da vida social. 

Desta forma, o desenvolvimento do psiquismo humano, é sempre mediado pelo outro, dando 

significados à realidade. 
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Conceitos de adolescência 

 

O termo adolescência deriva de “Adolecere, uma palavra latina que significa crescer, 

desenvolver-se, tornar-se jovem” (BECKER, 1994). É comumente associada à puberdade, 

palavra derivada do latim pubertas-atis, referindo-se ao conjunto de transformações 

fisiológicas ligadas à maturação sexual, que traduzem a passagem progressiva da infância à 

adolescência (FROTA, 2007). Inúmeras palavras são associadas a este momento: crise, 

ruptura, crescimento, descobertas, oportunidades, iniciação, incertezas, esperanças e formação 

da personalidade (SUDBRACK; DALBOSCO, 2005). 

 Conceituar a adolescência, assim como defini-la tomando como base a idade 

cronológica, é uma tarefa que exige esforço tendo em vista que há divergências entre os 

limites estabelecidos.  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é o 

período de vida que começa aos 10 anos e termina antes de se completar os 20 anos. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que a adolescência é o período que se 

inicia aos 12 anos e se completa aos 18 anos. Para o Ministério da Saúde (MS) a adolescência 

tem a faixa etária compreendida entre os 10 e 24 anos.  

 Para Ariès (1973) apud Bock (2004) o conceito de adolescência tem origem recente 

na história social do ocidente, no que se referente a um período na vida do indivíduo que se 

situa entre a infância e a idade adulta e a consolidação do sentido atual só ocorreu no final do 

século XIX. Coutinho (2009) afirma que o conceito de adolescência tem um aparecimento 

bastante tardio na civilização ocidental e que segundo Reymond (2000) o termo adolescent 

apresentou um conceito depreciativo e satírico, sendo somente por volta de 1850 que a 

palavra adolescente entrou para o dicionário e adquiriu um sentido mais próximo ao que tem 

atualmente. Altoé (1993) e Rinzinni (1993) citados por Silva (2002) mencionam que no 
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período da criação do atendimento à criança e ao adolescente pelo governo na década de 20 

até a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o Estado foi muito criticado 

pelo tratamento dado às crianças e adolescentes que eram enclausurados em prisões 

destinadas a “menores”.  Esse termo tomou dimensões estigmatizantes dentro dessa política 

de atendimento do governo, uma vez que o termo “menor” na prática jurídica tem os 

seguintes significados: 

  
 

Menor não é apenas aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos 

conforme mandava a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele que, 

proveniente de família desorganizada, onde imperam os maus costumes, a 

prostituição, a vadiagem, a frouxidão moral, e mais uma infinidade de 

características negativas, tem a sua conduta marcada pela amoralidade e pela 

falta de decoro, sua linguagem é de baixo calão, sua aparência é descuidada, 

tem muitas doenças e pouca instrução, trabalha nas ruas para sobreviver e 

anda em bandos com companhias suspeitas. (Rizzini, 1993-96). 

 

  

 Compreende-se, dessa forma, que as concepções acerca da infância e da adolescência, 

assim como as “marcas” da juventude e seus significados modificaram-se no tempo e nas 

diversas civilizações: força física, cortesia e amor, guerra e caça, jogos, proezas, 

responsabilidades, transgressões; 20 anos ou 30 anos; uma etapa curta ou longa de passagem 

para a vida adulta, a adolescência não foi a mesma coisa sempre. (BOCK, 2004). 

 Aludindo acerca de um estudo que realizou em 2001/2002 sobre os conceitos de 

adolescência presentes em livros escritos com a finalidade de orientar pais e professores, 

Bock (2004) faz críticas às concepções que tem como característica a naturalização da 

adolescência. Segundo a autora a adolescência tem sido definida nas literaturas e na 

psicologia em geral como uma fase do desenvolvimento humano e “pensada como se fizesse 

parte da natureza humana e como algo que desabrocha ao final da infância e antes da vida 
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adulta”. Dessa forma, a psicologia “universalizou-a e ocultou todo o processo social 

constitutivo da adolescência”. 

 Nesse estudo Bock (2004) mencionou a institucionalização da adolescência a partir 

do conceito de moratória concebido por Erickson (1976) que caracterizou a adolescência 

como uma “fase especial do desenvolvimento na qual a confusão de papéis, as dificuldades 

para estabelecer uma identidade própria” a marcavam como “um modo de vida entre a 

infância e a vida adulta”. 

Segundo Aberastury (1990) o adolescente passa por desequilíbrio e instabilidades 

extremas, configurando uma entidade semipatológica, ao que denominou “síndrome normal 

da adolescência” que é perturbada e perturbadora para o mundo adulto, mas necessária para o 

adolescente que neste processo vai estabelecer sua identidade, que é o principal objetivo neste 

momento da vida. Mas não foi sempre deste modo que se falou da adolescência. 

 A adolescência é também compreendida hoje como uma categoria histórica, que 

recebe significações e significados que estão longe de serem essencialistas (FROTA, 2007). 

No entanto, Pitombeira (2005), apud Frota (2007), afirma que a naturalização da adolescência 

e sua homogeneização só podem ser analisadas à luz da própria sociedade. Assim, as 

características “naturais” da adolescência somente podem ser compreendidas quando inseridas 

na história que a geraram.  

 Sudbrack e Dalbosco (2005), dizem que é necessário traçar uma reflexão acerca do 

que consiste, afinal, a fase da adolescência. Saber que visão é transmitida sobre o adolescente 

em nosso momento histórico atual e até que ponto se pode falar em uma adolescência de 

modo universal, ou se o mais correto seria falar em várias formas de adolescer diferentes, de 

acordo com o contexto social, econômico, cultural, etc. 
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Adolescência e a Psicologia na visão Sócio-Histórica 

 A psicologia na visão sócio-histórica entende o homem como um ser histórico e que se 

constitui ao longo do tempo através das interações sociais e das condições sociais produzidas 

pela humanidade.  Compreende o homem a partir da concepção de “condição humana”, isto é 

alguém que constrói formas para satisfazer suas necessidades junto com outros homens. 

Como um ser histórico com características forjadas de acordo com as relações sociais 

contextualizadas no tempo e no espaço histórico em que vive (BOCK, 2004). Condição 

humana não é natureza humana. Condição humana é exatamente a possibilidade de os 

humanos criarem a si próprios, libertando-se dos limites impostos pelo biológico de seus 

corpos (BOCK, 2008) 

 Na visão sócio-histórica o ser se constrói ao construir a sua realidade. Concebe “o 

homem com ativo, social e histórico. A sociedade, como produção histórica dos homens que, 

através do trabalho, produzem sua vida material” (OZELLA, 2003). 

 Segundo Aguiar et al. (2001) apud Bock (2004), esta visão concebe que a 

adolescência é criada historicamente pelo homem, nas relações sociais, enquanto um fato, e 

passa a fazer parte da cultura enquanto significado. Assim sendo, a adolescência não é um 

período natural do desenvolvimento, e sim um momento significado e construído pelos 

homens.  

 Para Ozella (2003), as sociedades assim como a psicologia entendem a adolescência 

“como uma fase natural e determinista do desenvolvimento humano” e que tem como 

características os conflitos, as patologias e as frustrações. Para a autora a abordagem sócio-

histórica não nega a existência da adolescência enquanto um conceito importante para a 

psicologia, porém, não a considera como uma fase natural do desenvolvimento, mas sim 

como um período construído historicamente.  
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 Concernente a esse pensamento, Coutinho afirma que: 

 

Só é válido falar de adolescência se nos referimos a um contexto 

sociocultural individualista, onde a cada indivíduo é dada a responsabilidade 

de administrar seu próprio destino, inserindo-se no laço social da maneira 

que lhe for preferível ou possível. Nesse sentido, consideramos que a 

adolescência é um fato cultural, uma vez que o modo como cada sociedade 

lida com seus jovens é particular e articulado a todo o seu contexto 

sociocultural e histórico (2009-19). 

 

 Assim, é necessário superar as visões naturalizantes presentes na Psicologia e 

entender a adolescência como um processo de construção sob condições específicas 

(OZELLA 2003). 

 Segundo Bock (2004), ao estudar a adolescência a abordagem sócio-histórica não faz 

a pergunta “o que é a adolescência”, mas, “como se constitui historicamente este período do 

desenvolvimento”. Tendo em vista que para essa abordagem só é possível compreender 

qualquer fato a partir da sua inserção na totalidade em que esse fato foi produzido, totalidade 

essa que o constitui e lhe dá sentido. Para essa autora responder o que é adolescência implica 

buscar compreender sua gênese histórica e seu desenvolvimento e pensar que a adolescência 

deve ser vista e compreendida como categoria construída socialmente a partir das 

necessidades sociais e econômicas dos grupos sociais que lhe constituem como pessoa, 

enquanto são constituídas por elas.  Nesse sentido Aguiar; Bock; Ozella apud Frota,  

  

 
Apontam elementos fundamentais para a compreensão da adolescência numa 

perspectiva sócio-histórica. Para eles é necessário não perder de vista o 

vínculo entre o desenvolvimento do homem e a sociedade. Além disso, existe 

uma emergência de se “despatologizar” a noção do desenvolvimento humano, 

em especial a adolescência, re-construindo a compreensão desta e sua 

expressão social. Por fim, sugerem um avanço urgente para além de uma 

suposta realidade “natural” da adolescência (2007-157).  
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 Desse modo, as peculiaridades e especificidades históricas, culturais e sociais 

precisam ser levadas em conta nos estudos, pesquisas e atribuições de sentidos feitos às 

vivências dos adolescentes.  

 

A escola como promotora do desenvolvimento humano e da cidadania   

 O IBASE/POLIS (2005) realizou pesquisa acerca da opinião dos/as jovens estudantes 

sobre a realização de atividades escolares que envolvessem o estímulo e o efetivo exercício da 

participação direta ou indireta nos âmbitos político, social, cultural-comunitário, e 

caracterizou como experiência de sociabilidade: excursões e festas; de solidariedade: ação 

comunitária ou trabalhos sociais; de cultura: teatro, música, dança e festivais culturais; e como 

experiências que possibilitam o acesso à informações: debates, filmes, seminários, etc. Para 

Ribeiro (2002) é indiscutível a importância que os diferentes movimentos sociais conferem à 

escola. Assim, no que tange à cidadania, parece haver um consenso de que a sua conquista 

implica o conhecimento de direitos e deveres por meio de uma sólida educação escolar básica. 

Segundo esta autora uma concepção ampliada de educação abrange os processos formativos 

que se realizam nas práticas sociais relacionadas às diferentes manifestações de convivência 

humana que ocorrem na vida familiar, no trabalho, no lazer, na participação política e no 

aprendizado escolar. Corroborando com esse pensamento,  

 

 
Vygotsky salienta que as possibilidades que o ambiente proporciona ao 

indivíduo são fundamentais para que este se constitua como sujeito lúcido e 

consciente, capaz, por sua vez, de alterar as circunstâncias em que vive. 

Nesta medida, o acesso a instrumentos físicos ou simbólicos desenvolvidos 

em gerações precedentes é fundamental (MARTINS, 1997-114). 
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 Nesse sentido, a escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e 

valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças (DESSEN; POLONIA, 2007). 

 Vygotsky empenhou-se em criar uma nova teoria que abarcasse uma concepção de 

desenvolvimento cultural do ser humano por meio do uso de instrumentos, em especial a 

linguagem, tida como instrumento do pensamento (BONIN, 1996 apud LUCCI, 2006). A 

linguagem é tida como um instrumento do pensamento que compreende várias formas de 

expressão: oral, gestual, escrita, artística, musical e matemática. Vygotsky enfatizava o 

processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Sua 

questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Para o 

teórico, o sujeito é interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e 

interpessoais e de troca com o meio, a partir de um processo denominado mediação 

(RABELLO e PASSOS, 2005) 

 Para Vygotsky, a relação entre pensamento e linguagem é estreita. A linguagem 

(verbal, gestual e escrita) é nosso instrumento de relação com os outros e, por isso, é 

importantíssima na nossa constituição como sujeitos. Além disso, é através da linguagem que 

aprendemos a pensar (RIBEIRO, 2005). 

 Nesse sentido as vivências escolares do adolescente são valiosas no seu processo de 

socialização e de desenvolvimento, uma vez que a escola é um contexto de promoção de 

saúde e desenvolvimento integral dos adolescentes que a frequentam. A escola nesse sentido é 

concebida como a instituição que abarca esse processo, pois, juntamente com a família 

desempenham papel decisório na formação cidadã de adolescentes enquanto sujeitos de 

direito, vistos na sua plenitude e como capazes para o exercício dos seus direitos e deveres na 

sociedade que os integra como cidadãos.  
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 A noção de desenvolvimento está atrelada a um continum de evolução, em que nós 

caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital. Essa evolução, nem sempre linear, se dá em 

diversos campos da existência, tais como afetivo, cognitivo, social e motor (REBELLO e 

PASSOS, 2005). 

 

Participação: um princípio básico para a democracia  

 

O termo Participação é utilizado por vários autores com a nomenclatura 

Protagonismo. Ferreti e colaboradores (2004) ao estudarem sobre esta temática, explicam que 

protagonités significa o ator principal do teatro grego. Por isso, alguns autores preferem 

utilizar a denominação Participação para discutir o fenômeno, buscando com isso maior 

ênfase a uma abordagem que seja mais democrática e da ação social, a qual não priorize o 

protagonismo singular.  

 Ao abordar sobre a participação de adolescentes e jovens indagamos: qual a relevância 

social desta temática e qual a sua implicação? Quais as formas de participação? Como os 

adolescentes compreendem a participação.  

 Neste estudo, entendemos por juvenil, toda e qualquer ação relacionada ao jovem que 

está de alguma forma vinculada a sua vida política, econômica, social e cultural. 

Considerando-se também a participação como um dos princípios básicos da democracia é 

através da participação cidadã que tornamos possível a transformação da realidade os outros 

princípios da democracia que são: liberdade, igualdade, diversidade e solidariedade. Isso 

porque, cidadãos não têm apenas direitos, mas também o dever de participar no sistema 

político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas liberdades. 
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 Existe consenso quanto à importância de adolescentes e jovens, ao mesmo tempo 

como sujeitos de direitos e como recurso para a promoção dos seus direitos humanos. Quanto 

a isso pesquisa realizada pelo Instituto Cidadania (2005) revela que: 

 

A inserção social, profissional e educacional, além das dificuldades de serem 

ouvidos/as em suas opiniões e necessidades, são os maiores problemas 

enfrentados pelas jovens e pelos jovens brasileiros na atualidade. A 

participação efetiva de adolescentes e jovens só é possível se a gestão for 

orientada para a promoção e sustentabilidade de uma relação harmoniosa 

entre sujeitos de direitos e detentores de deveres. (UNVPA, 2010) 

 

 Por isso, para sentir-se um cidadão, ou seja, para sentir-se sujeito de direitos e se 

assumir enquanto sujeito de deveres é fundamental o sentimento de pertencer a uma 

comunidade. É no sentimento de pertença que se alicerça a autonomia. Como nos ensina 

muito bem Edgar Morin (1996), a conquista da autonomia é um processo complexo que, 

paradoxalmente, implica em muitas dependências. 

 Freitas, citado por Fernandes identifica três aspectos importantes na definição do 

conceito de cidadania.  

 A participação ativa e o envolvimento na vida de uma comunidade 

que sustenta e contribui para a produção do conhecimento, para a 

responsabilização; a partilha de culturas e o desenvolvimento da identidade 

dos sujeitos; o direito de participação na vida política, econômica e social. A 

cidadania ativa decorre do sentimento de pertença dos indivíduos e dos 

grupos à sociedade em que se inserem e, por isso, depende também da 

promoção de condições de inclusão, assim como também do 

desenvolvimento de atitudes e valores (1998 - 34). 

 

 

 

 

 Em pesquisa realizada pela IBASE/POLIS, Carrano revelou a “percepção de jovens 

que dizem que a escola não abre espaços nem estimula a criação de hábitos e valores básicos 

da participação”. Segundo este pesquisador, dados desta pesquisa revelam que: 
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Esta situação é mais grave para os jovens pobres que praticamente só 

possuem esta instituição para o acesso a estes bens simbólicos. É possível 

afirmar que se encontra configurada uma nova e refinada desigualdade 

formativa entre os jovens segundo a inserção de classe, especialmente, 

quanto à participação em cursos de informática, língua estrangeira, esportes, 

artes e cursos pré-vestibulares. A vantagem, também neste caso, pende para 

os jovens mais ricos e estudantes das escolas particulares. A escolarização é 

determinante para a prática da leitura; os dados da pesquisa referida 

informam que os jovens mais escolarizados lêem mais, assim como 

estudantes de escolas públicas lêem menos que os jovens das escolas 

privadas (2005-66). 

 

 

 Nesse aspecto, Frota (2007) considera que, com a sociedade neoliberal, sob a ênfase 

do mercado e do consumo, envolvida nas questões tecnológicas e nas mudanças do padrão 

social e culturas das massas, a juventude vem sendo colocada em situação de grande 

vulnerabilidade social.  

 Quanto a isso, Nascimento (2002), considera que os jovens parecem se encontrar 

encurralados dentro de condições sociais que aumentam em muito sua vulnerabilidade, tendo 

em vista que as “representações sociais que se formam a partir das inúmeras informações, 

mediadas, sobretudo pela mídia, não fornecem condições para que o adolescente planeje e 

articule ações como uma forma de superação da condição ou situação vivida”, uma vez que 

estas informações se destinam muito mais à construção de modelos estereotipados de 

comportamentos para atender as demandas de consumo. 

 Para que se desenvolva o protagonismo juvenil é necessário desenvolver um novo tipo 

de relacionamento entre jovens e adultos em que o adulto deixe de ser um transmissor de 

conhecimento e passe a ser um colaborador e um parceiro do jovem na descoberta de novos 

conhecimentos e na ação comunitária. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Severino (2002), o contexto dos procedimentos metodológicos é o 

momento do trabalho em que o pesquisador anuncia o tipo de pesquisa a ser desenvolvida, 

delimitando, por exemplo, se trata de uma pesquisa empírica ou teórica. Na seqüência, 

diretamente relacionados com o tipo da pesquisa, serão expostos os métodos e técnicas 

utilizados neste estudo. O mesmo autor conceitua, para melhor entendimento, métodos como 

sendo “os procedimentos mais amplos de raciocínio” e técnicas como os processos mais 

reservados que servirão para operacionalizar os métodos, por meio dos instrumentos 

adequados que se utilizarão na pesquisa. 

 A metodologia é a mediação feita pelo pesquisador entre o embasamento teórico da 

abordagem escolhida para a pesquisa e os métodos e técnicas que posteriormente serão 

aplicados durante a realização da pesquisa. Com o objetivo maior de esclarecer os 

procedimentos metodológicos do presente estudo optou-se por apresentá-los em seis 

categorias: 1) tipo de pesquisa, 2) descrição do local da pesquisa e procedimentos adotados 

para realizar o trabalho de campo, 3) sujeitos envolvidos na pesquisa e método para escolha 

dos sujeitos, 4) procedimento e técnicas para coleta de dados, 5) estratégia para análise de 

dados e 6) cuidados éticos adotados.    

Tipo de Pesquisa 

 Visando compreender a participação juvenil na concepção de adolescentes de uma 

escola pública de ensino, optou-se pela abordagem Qualitativa de caráter analítico, por ser um 

método que possibilita uma compreensão mais aprofundada do fenômeno que se pretende 
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estudar, viabilizando uma realidade em que o pesquisador se propõe a participar, compreender 

e interpretar as informações (CAMPOS, 2004).    

Diante do fenômeno da Participação Juvenil a ser estudado, e por ser uma pesquisa 

qualitativa de caráter analítico foram elencados métodos e técnicas que se relacionam com 

este tipo de pesquisa. Para isso, foram alocados a entrevista individual semi-estruturada, a 

observação participante e o grupo focal.  O termo “pesquisa qualitativa” assume diferentes 

significados no campo das ciências sociais e compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados (NEVES, 1996). 

 Na primeira fase da pesquisa foram realizadas supervisões em reuniões semanais 

para orientação, treinamento, e instrumentalização dos pesquisadores à pesquisa. As 

orientações ocorreram durante todas as fases da pesquisa, assim como a revisão bibliográfica 

juntamente com uma pesquisa de campo que é utilizada para conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou uma hipótese, 

que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles 

(MARCONI & LAKATOS, 1990).  

Com o intuito de contextualizar a problemática estudada foi efetuada a revisão 

bibliográfica tomando-se como base a leitura e o fichamento de livros, artigos, capítulos de 

livro, relatórios de pesquisas e resumos de artigos que versem sobre o tema em questão para 

se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já formam 

realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto, buscando melhor 

entendimento e compreensão sobre o tema proposto.   
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Local de Pesquisa1  

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de ensino localizada na zona 

Norte da cidade de Manaus. A situação geográfica da escola e socioeconômica dos alunos 

implicou na escolha desta escola para o local da coleta de dados, uma vez que está situada em 

uma área da cidade considerada “zona vermelha” e tem como público uma população da 

classe média baixa, o que amplia a possibilidade da emergência de conteúdos que contribuam 

para este estudo, visto que, essas populações apresentam maior índice de vulnerabilidade 

social. 

A escola foi fundada no dia 08 de novembro de 2000 através do Decreto de Lei 

número 21332/2000, mantida pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e funciona nos 

três turnos. Inicialmente funcionou somente com a modalidade ensino fundamental (6ª a 8ª 

séries) e posteriormente foi implantado o ensino médio (1º a 3º anos). Possui área total 

construída de quatro mil e cem metros quadrados (4.100 m2) e área total de salas de aula com 

quinhentos e setenta e três metros quadrados (573 m2).  Possui 20 (vinte) salas de aula, 01 

(um) laboratório de informática, 01(um) laboratório de química, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) 

sala dos professores, 01 (uma) sala da pedagogia, 01(uma) sala da gestão, 01 (uma) quadra 

coberta, (01) biblioteca, 01 (uma) lanchonete, 01 (um) refeitório, e uma área livre.  

Segundo os resultados obtidos nos diferentes níveis de atividades apresentados no 

painel de gestão referente ao exercício de 2011, a escola apresenta dados da utilização de 

recursos e indica também os números alcançados pela escola no que diz respeito aos 

resultados do nível de ensino. Diante disso, a comunidade em geral tem livre acesso ao nível 

de ensino e de que forma estão sendo empregados os recursos destinados a educação pública. 

No exercício de 2011, a distribuição dos alunos nas diversas séries foi assim constituída: 

                                                           
1 Painel escolar 2012. 
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Série Número de alunos 

6º ano do ensino fundamental 478 

7º ano do ensino fundamental 353 

8º ano do ensino fundamental 301 

9º ano do ensino fundamental 266 

1ª série do ensino médio  573 

2ª série do ensino médio 496 

3ª serie do ensino médio  379 

Total 2846 

               Quadro 1: número de alunos matriculados na da escola no ano 2011 por série. 
              *Fonte: painel de gestão 2012 

 

 

 A escola possui dois mil, oitocentos e quarenta e seis (2846) alunos matriculados, 

sessenta e quatro (64) professores, trinta e quatro (34) servidores, distribuídos nos turnos 

matutino, vespertino e noturno.  

 O índice de aproveitamento nos últimos três anos constituiu-se da seguinte forma: no 

ano 2009, o índice de aprovação foi de 67,50%, reprovação 20,4% e abandono 11,6%. No ano 

2010 o índice de aprovação subiu para 72,90%, reprovação subiu para 22,5% e abandono 

baixou para 4,5%. Em 2011, o índice de aprovação subiu para 76,70%, reprovação baixou 

para 11,97% e abandono, o índice subiu para 11, 32%. O índice de aproveitamento do ano de 

2011, por série, compôs-se da seguinte forma.  

 

Série Aprovados (%) Reprovados (%) Abandonos (%) 

6º ano ensino fundamental 78,87 15,21 5,92 

7º ano ensino fundamental 78,97 20,30 0,74 

8º ano ensino fundamental 79,95 15,93 4,42 

9º ano ensino fundamental 86,61 7,59 5,8 

1ª serie ensino médio  71,63 9,90 18,44 

2ª série ensino médio  67,88 8,94 23,18 

3ª serie ensino médio  80,20 7,38 12,42 

            Quadro 2: índice de aproveitamento da escola no ano 2011 por série  

               *Fonte: painel de gestão 2012  

  

  

 

 O índice de custos total foi de R$ (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil, 

Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos), assim discriminados: o índice de 
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distribuição de custos em percentuais foi de 4% em gastos com energia, 16% com os salários 

dos funcionários, 79% com salário dos professores, 1% com despesas gerais, 0% gastos com 

telefone e 0% gastos com água e esgoto.   

 No exercício de 2011 o índice de retenção na escola para o ensino fundamental do       

6º ao 9º ano foi de 5 anos e 7 meses, enquanto o tempo normal é de 4 anos. Para o ensino 

médio, o tempo de retenção foi de 4 anos, enquanto o tempo normal é de 3 anos.  

 O índice de satisfação dos professores foi de 27,7% para a opção “muito satisfeito”, 

48,5% para a opção “satisfeito”, 25,8% para a opção “pouco satisfeito” e 3,0% para a opção 

“insatisfeito”.  Para os servidores o índice foi de 34,4% para a opção “muito satisfeito”, 

56,3% para “satisfeito”, 9,4% para “pouco satisfeito” e 0,0% para “insatisfeito”. 

  A escola teve um declínio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

projetado para o período de 2009 a 2011. O índice projetado para 2009 era de 2,9 e alcançou 

3,5, no entanto em 2011 o índice foi projetado para 3,5 e alcançou 3,0. Assim sendo, o 

resultado no ano de 2009 foi acima do previsto enquanto que no ano de 2011 esse índice foi 

abaixo do projetado para o período. A escola faz parte do Programa Mais Educação, que é 

destinado às escolas que apresentam rendimento abaixo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

Sujeito de Pesquisa 

A pesquisa foi realizada com dezessete (17) adolescentes e jovens, com idades entre 

doze e quinze anos, estudantes do 8º e 9º anos de uma escola da rede pública de ensino da 

zona Norte da cidade de Manaus. Para isso, foram atendidos alguns critérios para a 

participação no projeto, sendo o primeiro critério definido para a participação, ser aluno de 

escola pública de ensino na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos; o segundo critério foi o 

da aceitação voluntária, como também a autorização formalizada dos pais ou responsáveis.  O 
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convite aos alunos foi feito pelo pesquisador nas salas de aula, e nessa oportunidade eram 

realizados os esclarecimentos acerca do projeto aos potenciais participantes.  Foi explicada a 

possibilidade da desistência do participante em qualquer etapa do projeto, ainda que para a 

adesão os participantes tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

como também, seus responsáveis, autorizando a participação na pesquisa. Contudo, ainda que 

autorizado pelos responsáveis, respeitou-se a posição do aluno de concordarem ou não em 

participar da pesquisa. Os Termos foram assinados, permanecendo uma cópia com o 

participante e outra com o pesquisador.  

Procedimentos de Coleta de Dados 

 Com o intuito de respeitar os aspectos éticos em pesquisa realizada com os jovens e 

adolescentes este estudo se embasou em quatro aspectos propostos por Campos (2008, pg. 

39): esclarecer os objetivos e função dos pesquisadores, bem como ter o consentimento dos 

adultos responsáveis e instituições envolvidas; não expor os participantes ou permitir que se 

tornem vulneráveis após a escuta; não trazer discussões que possam causar reações de estresse 

e sofrimento aos participantes; ter conhecimento da cultura local, evitando causar 

constrangimentos aos participantes. Por meio de tais cuidados, acredita-se ter sido possível 

durante a realização da pesquisa resguardar o participante em seu melhor interesse, 

considerando a sua condição de sujeito em desenvolvimento.  

 Nesta pesquisa os procedimentos para coleta de dados foram inicialmente eleitos a 

observação participante, o grupo focal e a entrevista individual semi-estruturada.  Por ser uma 

pesquisa com adolescentes foi cogitada a entrevista individual caso fosse necessário a 

complementação dos dados. Para sua realização foi solicitada a autorização da direção da 

escola que recebeu as informações sobre o projeto e seus objetivos e através do Termo de 

Anuência para Direção Escolar, que foi devidamente assinado pelo representante legal da 
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instituição, foi confirmada a autorização para a realização da pesquisa.  Dada a anuência, 

iniciaram-se os procedimentos de coleta de dados conforme relatados a seguir. 

Grupo Focal 

 O grupo focal foi considerado como uma ferramenta essencial para a coleta de dados 

por ser uma técnica utilizada em pesquisa qualitativa que “possibilita a coleta de dados por 

meio das interações grupais” (TRAD, 2009). 

 Nesta pesquisa foram definidos dois grupos focais, o primeiro composto por oito (8) 

alunos do 9º ano do ensino fundamental, sendo quatro meninos e quatro meninas na faixa 

etária de 13 a 15 anos. O segundo grupo, composto por nove (9) alunos do 8º e 9º anos, sendo 

três (3) meninas e cinco (6) meninos.  Os grupos reuniram-se em dias e locais distintos, 

obedecendo a um horário disponível durante o turno.  Na realização do primeiro grupo houve 

interferências externas em dois momentos, no primeiro, a gestora abriu a porta da sala e 

perguntou se estava tudo bem e fez uma observação acerca do “cheiro de queimado” que 

estava sentindo. Foi explicado que se tratava do data show que estava ligado e exalava aquele 

“cheiro”. No segundo momento, a auxiliar de serviços gerais e uma funcionária da escola 

entraram na sala para uma rápida faxina, apanharam alguns papeis jogados no chão e saíram 

em seguida.   Durante a realização do segundo grupo houve interferências internas e externas.   

 Os dois grupos foram vagamente informados sobre o tema a ser discutido para que 

não comparecessem com respostas pré-estabelecidas. Possuíam uma composição homogênea, 

ainda que preservadas algumas características heterogêneas. Como ferramentas de auxilio 

foram utilizadas o roteiro guia para o grupo focal e um gravador para os registros das 

discussões, resguardando-se os princípios da resolução CSN 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisa com seres humanos.  
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 Como estratégia para estimular as discussões nos grupos, foi preparado um vídeo 

com 4,5 minutos de duração, denominado “O que é cidadania?”. No entanto, por problemas 

técnicos não foi possível a sua exposição. Partimos para o plano B, que consistiu na 

distribuição de uma folha de papel A4 e canetas para cada participante e solicitado que cada 

um expusesse sua opinião acerca da temática “cidadania”, possibilitando a todos um 

comentário geral sobre o tema.  

 Para que os participantes dos grupos ficassem a vontade e fosse proporcionada uma 

atmosfera favorável às discussões, foram informados sobre a necessidade do sigilo das 

informações obtidas; que todas as opiniões eram importantes e que não existiam opiniões 

certas ou erradas. Foi solicitado que cada participante criasse um pseudônimo para que 

fossem resguardadas suas identidades.  

 Nos dois grupos buscou-se evitar a monopolização das discussões por alguns alunos, 

incentivando a participação e o encorajamento dos mais reticentes.    

Estratégia Para Análise de Dados  

 Para a análise dos dados a estratégia foi o método de Análise de Conteúdo. 

Esclarecendo a Análise do Conteúdo (BARDIN, 1977) trabalha com a sistematização dos 

conteúdos frente a um texto complexo. Faz-se a análise a partir do texto concreto, 

relacionando com o contexto social.  Esta proposta de análise permite o estabelecimento de 

unidades textuais manejáveis, permitindo alcançar uma representação simbólica. 

 Para isso, realizou-se a transcrição e uma exaustiva leitura dos conteúdos que 

emergiram nos grupos focais, complementando-as com as informações relevantes obtidas nas 

observações participantes.  Assim, as estratégias para as analises dos dados obtidos foram 

realizadas a partir da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977).  
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  Segundo esta autora, a Análise de Conteúdo se divide em três etapas: a primeira 

etapa, a pré-análise, consiste na leitura exaustiva dos dados para verificação dos conteúdos 

que emergem. A segunda etapa consiste na exploraçao dos dados, sendo esse o momento em 

que se dá a visibilidade inteligível para os dados dispondo-os em categorias, criadas segundo 

o que for verificado como conteúdo emergente. A terceira etapa é a da interpretação dos 

dados.  Nesta etapa o pesquisador vai da significação aos dados a partir de sua escolha teórica. 

Cuidados Éticos 

A presente pesquisa envolveu seres humanos e por isso pode representar danos e 

riscos imediatos ou posteriores aos sujeitos pesquisados, como cita a Resolução 196/ 96 CNS-

MS. Estando os pesquisadores cientes disso, agiram segundo as exigências éticas 

concernentes a coleta e análise alcançados. 

Caso a pesquisa resulte em algum dano ao pesquisado envolvido, o pesquisador 

garantirá ao mesmo a assistência necessária, segundo o Art. 4° da Resolução n°016/2000 

CFP. 

Não houve coerção quanto à participação nesta pesquisa. Todos os envolvidos 

participaram, por optarem livremente em participar. Todos os participantes assinaram Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como também seus responsáveis, por se tratar 

de adolescentes com idade inferior a 18 anos.  Apesar de a pesquisa não possuir caráter 

lucrativo e não apresentar benefícios diretos aos pesquisados, os resultados finais podem 

contribuir para a reflexão da ação social e cidadania construídas dentro do espaço da escola.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A partir dos dados coletados nas observações e nos grupos focais, a etapa seguinte foi 

a análise dos conteúdos que emergiram e posteriormente a apresentação e discussão desses 

dados.  De acordo com o que afirma González Rey, 

O papel ativo do pesquisador determina que a produção de ideias represente 

um continnum que atravessa todos os momentos do desenvolvimento da 

pesquisa, o qual torna impossível separa-la em uma fase de provisão e outra 

de interpretação de dados. Se esses momentos tivessem separados se 

perderia grande quantidade de elementos não-controlados que não aparecem 

simplesmente em forma de registros objetivos, mas nas ideias e construções 

que o pesquisador produz ao estudá-los (2005, p. 76) 

 

 Compreende-se dessa forma que produção do conhecimento contínuo é possibilitada 

pela interpretação dos dados através de análise crítica, através das impressões do pesquisador 

que vão além da descrição dos fatos ocorridos e tem como linha condutora para o enlace de 

todos os momentos, a produção teórica do pesquisador.  

Cotidiano do local da pesquisa  

 Escola pública da rede estadual de ensino situada em área periférica da zona Norte da 

cidade de Manaus.  É considerada uma escola de médio porte e é frequentada por alunos que 

residem nas proximidades e pela comunidade do entorno. A inserção na escola deu-se em 

momento de transição na direção que estava sob a gestão interina da secretária da escola, 

sendo assumida posteriormente pela atual gestora que no período da realização da pesquisa 

estava participando de um curso de capacitação para os docentes aprovados no último 

concurso realizado pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e ministrado pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora - MG.   
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Gestora  

 Durante a realização da pesquisa foi possível dois encontros com a gestora que 

discorreu sobre a dinâmica da escola, das dificuldades na realização do trabalho e das 

propostas de mudança que pretendia realizar. No primeiro encontro apresentamos o objetivo 

do projeto, que foi considerado por ela como necessário. No seu discurso demonstrou 

insatisfação em relação a algumas ocorrências na escola. Falou de um aluno que repetiu a 6ª 

série cinco vezes. Ela relatou que os professores dos turnos matutino e vespertino 80% são 

recém concursados e que “não dão tantos problemas como os professores do turno noturno” 

que são em torno de 20% e que “não tem mais vontade nenhuma de inovar, não tem mais 

nenhuma expectativa de melhorar o ensino”,  que os professores “so fazem bico” porque “não 

tem mais motivação pra dar aula” e que “não aceitam a nova gestão”. Em relação aos alunos 

do turno noturno ela relatou que “são alunos que só querem adquirir o “canudo” porque é uma 

exigência do sistema, mas que eles não querem saber de aprender”. Não tem compromisso 

com nada, só querem o “canudo”. Ela fez uma observação expondo seu ponto de vista em 

relação a “essa geração” como sendo uma geração “agoniada”. “As crianças já nascem 

irritadas, já ta no sangue, elas já nascem assim”.  

 No segundo encontro falou sobre a dinâmica da escola e das atividades que tem 

participado ultimamente (cursos) etc. Reafirmou a dificuldade de trabalhar com a turma do 

turno noturno, tanto do corpo discente como do corpo docente “que vem de um ciclo de vícios 

antigos”. Afirma não ter conseguido mudar todo o quadro como pretendia. Relatou sobre o 

“simulado” que é uma iniciativa da escola que prepara os alunos para todos os tipos de 

concursos. Faz parte da metodologia avaliativa que vale 10 pontos. É uma atividade avaliativa 

bimestral em que participam todos os alunos do ensino fundamental e médio. Afirmou que o 

ensino fundamental ainda apresenta dificuldade, mas que o ensino médio responde bem às 
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expectativas. Disse que 20% dos alunos que realizaram concurso (ENEM, PSC, PROUNI) 

foram aprovados e que essa média é considerada boa.  

 Em relação a sua forma de administração falou que valoriza a disciplina e sobre a 

bandeira do Brasil que tem como slogan “Ordem e Progresso”.  Fez a seguinte afirmação: 

“sem ordem não há progresso”.  Sobre a uniformização dos alunos afirmou que proibiu a 

entrada de aluno com boné, sandália de dedo, menina com piercing, umbigo de fora etc. 

 Em relação com a comunidade do entorno afirmou que a comunidade participa 

efetivamente, pois ela libera o espaço da escola para a realização de eventos como, 

aniversários, casamentos etc., sem cobrar nada, exceto a limpeza ao término do evento e a 

manutenção da ordem no local.  Falou da VISAM, empresa terceirizada para vigilância da 

escola e da necessidade de os guardas portarem arma para garantir a segurança do local, uma 

vez que a escola está situada numa área considerada “zona vermelha” e que na escola “tem 

traficantes, aviões, consumidores de drogas etc.”. 

Pedagoga  

 No período da realização da pesquisa os contatos foram efetivados com a pedagoga 

devido à ausência da gestora que participava de um curso à época.  Pareceu receptiva à 

proposta do projeto. No inicio nos conduzia até as salas de aula articulando o contato com os 

alunos sendo esta tarefa delegada posteriormente a uma funcionária da escola.   Durante a 

visita foi possível assistir a uma ocorrência nas dependências da escola quando um aluno 

colocou uma placa de papel pendurada no pescoço com os dizeres: “alugo-me, o preço é um 

abraço, um beijo na boca, (...)”, que segundo ele, era uma brincadeira porque estava chegando 

o dia dos namorados. Entretanto, a pedagoga acionou o segurança da escola e pediu que 

conduzisse o aluno até a secretaria para receber a transferência da escola. Frequentemente 

demonstrava comportamento hostil no trato com os alunos, ameaçando dar a transferência 
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àqueles que infringissem as normas da escola, tais como: usar celular nas dependências da 

escola, ainda que no horário do recreio; não usar o uniforme da escola; ficar fora da sala de 

aula ou circulando nas dependências da escola, etc. 

Professores  

 Poucos foram os contatos com os professores, entretanto, pareciam manter bom 

relacionamento. Compartilhavam o lanche que alguns traziam enquanto discorriam sobre 

diversos assuntos.  Uma professora compartilhou durante um destes encontros na sala dos 

professores que precisava comunicar que tinha uma aluna que estava sofrendo bullying por 

parte dos colegas, “a aluna estava chorando e dizendo que não aguentava mais aquela 

situação”. A professora justificou o bullying devido “a aluna ser muito estudiosa e na hora da 

chamada por ela ter a voz rouca os alunos ficam ‘tirando onda’ com ela. Sentia-se humilhada 

e chorava”. 

 No relato de outra professora, esta revela que as ‘bibas’ ficaram só em uma turma, o 

que muitas vezes dificulta as atividades porque são muito “ê, ê, ê, ê” e  tem uma turma que só 

é de alunos que “não querem nada”. Mas ela acha que essa divisão não é feita pela escola. É 

coincidência porque as turmas são divididas por faixa etária pelo sistema da SEDUC.  

Cogitou-se a possibilidade de dividir o grupo nas diversas turmas, no entanto, a gestora não 

concordou porque achou que poderiam sofrer bullying, e para que juntos se fortalecessem 

contra essas práticas.  Falou de um aluno que colocou a foto da pedagoga com um chifre no 

facebook com a seguinte frase: “quer encontrar o capeta, venha para o Cid Cabral”. Falou 

também que tem professores que se reportam aos alunos com termos pejorativos como 

“capeta”, “piriguete”, etc.  
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CATEGORIAS 

 As categorias emergiram a partir da Análise de Conteúdo, momento em que os dados 

registrados e transcritos foram explorados. No eixo central das categorias encontradas estão o 

contexto da Participação Juvenil, definidos como os espaços e as dinâmicas em que ocorrem 

ou não a participação na concepção dos adolescentes. A categoria central foi divida em 

subcategorias, conforme descritas a seguir: 

1. A Participação no discurso de adolescentes 

 Ferretti, Zibas e Tartuci (2004), sob o ponto de vista sociológico, registram que os 

termos protagonismo e participação são polissêmicos e significam o envolvimento ativo das 

pessoas nos processos decisórios coletivos. São conceitos passiveis de diferentes 

interpretações e estão imbricados com outros igualmente polissêmicos, como 

responsabilidade social, identidade, autonomia e cidadania. 

 Nesta categoria foi possível identificar a concepção dos adolescentes acerca da 

temática Participação, que em alguns momentos emergiram no sentido abstrato, mas que 

revelam a importância da escola como espaço de desenvolvimento humano, conforme os 

relatos a seguir.  

 Participação Cidadã 

 Três aspectos importantes na definição do conceito de cidadania são identificados por 

Freitas: a participação ativa e o envolvimento na vida de uma comunidade que sustenta e 

contribui para a produção do conhecimento, para a responsabilização; a partilha de culturas e 

o desenvolvimento da identidade dos sujeitos; o direito de participação na vida política, 

econômica e social (FERNANDES, 1998). 
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 No Brasil, esses direitos são assegurados às crianças e adolescentes pelo art. 227 da 

Constituição Federal: É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação; à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

 A participação cidadã é a participação ativa dos cidadãos na sociedade, o que inclui e 

abrange todas as formas de participação, política, social, cultural ou econômica, bem como a 

combinação entre elas, como por exemplo: socioeconômica ou sociocultural.  

 Foi possível identificar a concepção dos adolescentes acerca dos conceitos de 

Cidadania, que apareceram nas seguintes definições quando indagados sobre como concebiam 

esse termo; “ expressar suas opiniões” (Afrodite); “viver em comunhão com outras pessoas” 

(Beija-Flor); “saber escutar depois falar” (Nina); “saber respeitar todas as pessoas sem 

nenhuma exceção, pode ser branco, preto, rosa. Ter respeito” (Thor); “viver bem com essas 

pessoas, conversar” (Christian Ronaldo); “saber dos nossos direitos e deveres (Rosa)”. 

“cidadania significa a união de pessoas tentando criar um futuro melhor para o nosso país” 

(Capitão America). 

 Nesse sentido, as definições foram sendo delineadas de forma acanhada e insegura, 

apesar dessas concepções representarem um significado coerente. Entretanto, com o intuito de 

explorar um pouco mais sobre a temática por ser relevante para a compreensão do que é a 

Participação Juvenil, foram indagados sobre quais seriam esses direitos e deveres a que se 

referiam. As respostas foram: “educação” (Afrodite); “ser respeitado, não ser discriminado” 

(Thor); “direito de estudar; direito de poder ter uma boa educação, um trabalho, uma casa, 

porque ninguém gosta de viver no aluguel, não é como poder dizer: aquela casa é minha. 
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Então, é bom ter a sua casa própria. E de dever, no caso é respeitar, a gente deve, é uma 

obrigação nossa respeitar todo mundo. Eu acho que é isso” (Nina). 

 Os alunos no inicio demonstravam um comportamento inibido e dificuldade nas 

respostas, e ao serem indagados se conheciam algum dispositivo, alguma lei, alguma 

instituição que assegurasse a eles esses direitos e deveres, a resposta foi negativa.  Revelaram 

não conhecer a Constituição Federal, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Uma aluna afirmou ter ouvido falar em casa através da mídia.  

 Entretanto, cidadania também representa o conhecimento de deveres e direitos, 

conforme consta do art. 5º da Constituição Federal. Segundo Benevides (1994) a cidadania no 

Estado democrático de direito, desde que efetivada, oferece aos cidadãos, condições iguais de 

existência; o gozo atual de direitos e a obrigação do cumprimento de deveres, os quais: 

exercício de direitos fundamentais e participação; e os deveres de colaboração e solidariedade. 

E o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) colocou a criança e o adolescente como 

prioridade absoluta, conforme estabelece a Constituição Federal do Brasil. 

 Participação política 

 Acerca da participação política os adolescentes afirmaram exercer essa ação na 

escola ao votarem nas eleições para representante de sala, representantes do grêmio 

acadêmico e para conselheiro de classe. Entretanto, alegam não estar preparados para esta 

prática quando se trata de política partidária para eleger representantes do governo nas esferas 

municipal, estadual e federal. Alguns posicionamentos dos adolescentes acerca do voto foram: 

 “É porque, tipo assim, a gente é adolescente e não vai ter muita cabeça pra pensar 

 nisso” (Afrodite).  

 “Eu não queria votar” (Thor) 
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 “Votar em branco é muito mais fácil, o número é mais fácil de decorar” (Rosa). 

 “Um quer pra melhor, o outro quer mais, e a gente fica ate indeciso” (Nina). 

  

 Nesse sentido, apesar de os alunos considerarem-se participantes políticos através 

das ações no contexto da escola, não se consideram preparados para exercer esse papel 

político nos níveis mais complexos. Nos posicionamentos supracitados, reitera-se esse 

despreparo quanto ao exercício desses direitos políticos diante da afirmação de que  não 

votariam, votariam em branco ou ficariam indecisos. 

 Participação Cultural e Religiosa  

 São poucas as opções de atividades direcionadas para cultura e a religião no espaço da 

escola. Algumas atividades voltadas para essas práticas estão ligadas a disciplina de História, 

que desenvolve projetos que estimulam os alunos a participarem de danças, resgatando as 

culturas de outros países, e são realizadas no horário da aula.  

 “É tipo uma feira cultural. Uma exposição” (Nina). 

 Esta atividade é considerada diferente para os adolescentes que participam por dois 

motivos: primeiro, ela é desenvolvida pela professora que segundo eles ministra a disciplina 

que mais gostam porque “ela interage com a gente” e “ela é mais uma adolescente do que 

uma adulta”. O outro motivo é a interação com as outras turmas que assistem às 

apresentações e passam a conhecer mais a cultura de outros países. 

 “é legal mostrar pra outras pessoas o que a gente ta aprendendo, sabe? Convidar 

outras pessoas pra ver o que a gente ta aprendendo e explicar pra elas o que a gente ta 

aprendendo. Assim... tipo... Se a gente fosse pro Líbano, tem várias regras do livro sagrado 

que eles seguem. É bom explicar isso pra outras pessoas. Pra que eles consigam entender o 

que devem fazer la. O que eles fazem lá no Líbano: não podem mostrar o cabelo, não pode 
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mostrar as pernas. É a cultura. É muito bom assim, que as pessoas vão saber mais e entender 

o que acontece la” (NINA). 

 Em relação a participação religiosa os alunos exercem essa atividade somente na 

comunidade, apesar da escola oferecer a disciplina de ensino religioso  “ mas é como se não 

tivesse (...) a professora mais dorme do que da aula” (Afrodite).  Os alunos queixam-se de 

não ter liberdade para expressar suas opiniões e da necessidade de uma explicação acerca de 

Jesus, já que se trata de ensino religioso. “eles nunca deram uma palestra pra falar de Jesus 

pra gente. Falar da nossa cultura...” (Afrodite). 

 Participação Social  

 A participação social está relacionada com a influência e a participação nos espaços e 

nas organizações da comunidade e da sociedade, tendo relação com a vida associativa e sócio-

comunitária, como a participação na vida escolar, nos clubes, nas associações esportivas, nos 

bairros. E ainda, pode incluir o envolvimento em causas e iniciativas, em obras filantrópicas, 

trabalho voluntário ou em movimentos comunitários (IBASE/POLIS, 2005). 

 Como forma de participação na vida escolar os alunos trouxeram uma preocupação em 

relação ao acesso à educação escolar, e reivindicam “um reforço” na educação, sugerindo que 

sejam inseridas nas práticas acadêmicas palestras educativas sobre temas importantes no 

cotidiano, tais como: “drogas”, “gravidez na adolescência”, “exploração sexual na infância”, 

“trabalho infantil”. 

 Os alunos reivindicam o acesso à biblioteca, ao laboratório de informática e ao 

laboratório de química, que segundo eles:  

 “a gente não pode nem sair pra ir à biblioteca, na hora da merenda também ta 

fechada. Tem que ir escondido da pedagoga” (Kate). 
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 “e ter a biblioteca sempre disponível também, porque se a gente parar la, a gente não 

pode nem tocar na porta” (Bler) 

 A participação social dos alunos na escola é restringida pela falta de acesso aos 

serviços oferecidos e aos espaços destinados às atividades a eles direcionadas. Percebe-se 

grande curiosidade em saber como funcionam os equipamentos do laboratório de química, e 

consideram um desperdício a não utilização do laboratório por este possuir grande quantidade 

de material que seria de grande proveito se fossem utilizados em aulas praticas. 

 “porque a aula teórica so explica aquilo. A gente quer saber como faz, como é. alem 

da aula teórica a gente tem que ir pra prática. Porque eles ficam so explicando, explicando, 

explicando e eu não vou saber se eu não fizer” (Kate). 

 “e porque também as vezes enjoa ficar numa sala. So a mesma coisa todo dia, 

entendeu? As vezes o professor, a coordenadora vai la na sala e cobra, vocês tão muito 

bagunceiros, tem que estudar mais. Mas, como, se a gente enjoa de ficar todo dia na mesma 

sala fazendo as mesmas coisas? Qualquer pessoa que ficar todos os dias fazendo as mesmas 

coisas, criar a mesma rotina todo dia, a pessoa vai cansar. Ela não vai nem ligar mais pro 

que ta fazendo. Aí eles so sabem querer cobrar da gente que a gente tem que ficar la, se eles 

não mudam, não tentam fazer alguma coisa pra mudar” (Mr.Cabra). 

 É grande a expectativa dos alunos em relação ao uso desses espaços para o 

conhecimento prático das aulas teóricas ministradas nas salas de aula. 

 

2. Um surdo que fala  

 Apesar de existirem leis que garantem os direitos de criança e adolescentes e mesmo 

diante da grande conquista no avanço desses direitos, ainda assim, essas leis não garantem seu 

cumprimento. Mesmo assegurados à criança e ao adolescente o livre direito de expressar 

opiniões e a liberdade de pensamento, “o cotidiano mostra que a violação desses direitos é um 

fato diário no Brasil, e somos testemunhas do quanto as crianças e adolescentes continuam 
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sendo vítimas de violências e injustiças” (GOMES, et al, 2008) que são vivenciadas por elas 

diariamente no contexto familiar, escolar e  social. 

 Algumas posturas dentro da escola evidenciam a violação desses direitos quando 

descrevemos situações que ilustra melhor esta categoria. Ao relatarem as relações com a 

comunidade escolar (alunos, professores, porteiros, gestora, pedagoga etc.), os alunos 

unanimemente concordam que a “relação com a pedagoga não é das melhores” (Nina); “Ela 

é muito rígida com a gente. É até ignorante com a gente. A gente as vezes não tem nem 

direito de falar. Ela não deixa”(Afrodite); “ela fala, fala, fala...”(Thor); “as vezes ela até 

expulsa” (Belezinha);  “ela fala e não quer escutar” (Christian Ronaldo). “Faz aquilo que ela 

quer com a gente” (Rosa); “uma vez ela disse que ela é um surdo que fala” (Thor); “ela não 

ouve a gente, não quer saber nossas opiniões” (Beija-Flor). “ela tem que aprender a 

conversar com alguém no nível dela, assim. Saber escutar, também. Porque, a gente escuta 

ela, mas ela não escuta a gente. A gente tem nossas opiniões. Tem que expressar as nossas 

opiniões” (Afrodite).  

 Freire (1996) relata uma conversa com um grupo de amigos, entre eles uma 

professora, que lhe disse que “em sua experiência pedagógica de professora de crianças e de 

adolescentes, mas também de professora de professoras, vinha observando quão importante e 

necessário é saber escutar”.  Freire em relação a isso diz: 

 

  Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 

escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 

escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas 

condições precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para 

poder falar com, é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala 

contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito de escuta 

de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta 
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aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao 

aluno, em fala com ele (1996). 

 

 Para esse autor é intolerável o direito que se dá a si mesmo o educador autoritário de 

comportar-se como proprietário da verdade de que se apossa e do tempo para discorrer sobre 

ela. “Ao contrário, o espaço do educador democrático que aprende a falar escutando, é 

cortado pelo silêncio intermitente de quem falando, cala para escutar a quem silencioso e não 

silenciado, fala” (FREIRE, 2006-117). 

3. Eu quero que venha todo mundo de preto  

 O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros (FREIRE, 2006-59) 

 A importância da interação na construção do ser humano é defendida por Vygotsky, 

quando diz que “é através da relação interpessoal concreta com outros homens que o 

indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento 

psicológico” (OLIVEIRA, 2008).  Essas relações entre os seres humanos são constituídas 

basicamente pela comunicação através da linguagem. Nesse sentido, é por meio do dialogo 

que acontecem os processos de internalização de significados construídos histórico e 

culturalmente. 

 “se ela disser assim: eu quero que venha todo mundo de preto. Tem que vir todo 

mundo de preto. Ninguém pode falar: ah eu não quero vir de preto. Todo mundo vem de 

preto!” (Thor). 

 A situação descrita demonstra que mesmo compreendendo a escola como promotora 

das relações interpessoais e como agente do desenvolvimento humano com base na 
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democracia, é notório que ainda traz consigo arraigada, a relação de poder, constituindo uma 

relação nociva ao desenvolvimento humano. 

 Medo, sim. Respeito, não.  

 A relação de autoritarismo vivenciada pelos alunos e pela comunidade que frequenta a 

escola é constante. Alunos e comunitários sentem-se coagidos, ameaçados, humilhados, e 

violentados, por atitudes consideradas por eles como de desrespeito por parte da pedagoga da 

escola, que segundo o relato dos alunos: 

 “as vezes a gente não respeita, a gente acaba tendo medo”(Afrodite). 

 “tem que chegar e fazer reverência pra ela” (Rosa). 

 “ela faz a gente se sentir “pequenininho” perto dela. É como se ela fosse superior” 

(Jaqueline).  

 Quanto a isso, Freitas (2005) considera que ninguém pode ser humilde por puro 

formalismo como se cumprisse mera obrigação burocrática. A humildade exprime, pelo 

contrário, uma das raras certezas de que estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém. 

Segundo esse autor, “a falta de humildade expressa na arrogância e na falsa superioridade de 

uma pessoa sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de uma 

classe ou de uma cultura sobre a outra, é uma transgressão da vocação humana do ser mais”. 

 “uma coisa que eu vi, que eu fiquei assim.... eu olhei pra ela com um olhar tão tenso 

que ela...  - a mãe de um menino veio aqui (ela tinha acabado de vir do distrito) e ela veio 

direto pra pegar o boletim. A mãe tava com um short aqui (mostrando a altura do short) eu vi. 

E ela falou que ela não podia entrar. Eu olhei pra saia dela (Pedagoga) e tava do mesmo 

tamanho. Ai eu olhei pra saia dela e olhei pra roupa da mãe. Tava a mesma coisa. Só 

diferenciava que a mãe tava de short e ela tava com uma saia. E ela mandou a mãe se retirar 

porque estava com aquele short” (Mr. Cabra)   
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 Freire, (2005) afirma que “o que a humildade não pode exigir de mim é a minha 

submissão à arrogância e ao destempero de quem me desrespeita. O que a humildade exige de 

mim quando não posso reagir a altura da afronta, é enfrenta-la com dignidade”. 

 Indagados sobre como seria a relação ideal, os alunos cada um sugeriu: “ela conversar 

com a gente sem gritos”, “sem arrogância”, “sem ignorância”, “sem ameaça”, “sem 

humilhar”, “sem tomar nosso celular”. Sobre o sentimento em relação a ela eles definiram 

como: “de raiva”; “de ódio”. “Ela falou que ela é quem ia se dar bem no final de tudo isso”. 

4. Espaços de participação  

 Esta categoria sintetiza todas as formas de participação já mencionadas e que 

efetivamente são exercidas na escola.  

 Grêmio estudantil 

 O grêmio estudantil é uma organização formada por estudantes e tem como objetivo 

principal a representação destes. Através deles, os estudantes podem aumentar a sua 

participação em discussões e decisões importantes dentro da escola, além de poder organizar 

uma série de atividades culturais, esportivas e acadêmicas. 

 “O grêmio vai servir pra isso vai servir como uma ponte pra gente” (Belezinha) 

 “Por meio de um grupo. Porque, o grêmio não é so uma pessoa, ele é um grupo. Ele é 

um grupo de pessoas e eles tentam passar pra diretora, pra direção, pra ordem da escola, o 

que os alunos tão querendo, o que os alunos tão precisando, e cobrarem deles. Não so 

cobrarem deles, mas, também cobrar da gente, entendeu?” (Mr. Cabra) 

 Durante a realização deste estudo, foi realizada eleição para a composição do Grêmio 

Estudantil. Concorreram duas chapas e ao final a chapa 1 saiu vencedora.   
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 Projeto Jovem Cidadão 

 É um conjunto de ações articuladas e integradas nas áreas da educação, esporte, lazer 

e qualificação profissional, em favor de adolescentes e jovens. Tem como objetivo oferecer 

atividades complementares no contra-turno escolar, como também elevar o índice de 

frequência e desempenho escolar dos alunos e incentivar a participação de pais e responsáveis 

na vida dos estudantes. 

 O projeto atende alunos matriculados na rede estadual de ensino, na faixa etária de 

12 a 20 anos, oferecendo para os responsáveis dos alunos uma bolsa incentivo no valor de 

Trinta Reais, para famílias com 1 filho e Cinquenta Reais para famílias com dois ou mais 

alunos.  

 Os participantes realizam atividades esportivas nas seguintes modalidades: futsal, 

vôlei, tênis de mesa, xadrez, queimada, dentre outras.  O projeto oferece ainda cursos diversos 

na capital.  

 Quadra coberta  

A quadra coberta é um espaço utilizado para a participação dos alunos nas diversas 

atividades inerentes a escola, onde são realizadas as práticas esportivas, as aulas de educação 

física, as atividades relativas a eventos comemorativos, etc. No entanto, a comunidade do 

entorno também é beneficiada com a utilização desse espaço para realização de eventos como 

comemoração de aniversários, casamentos, que segundo a gestão da escola é cedido 

gratuitamente, sendo exigida ao final, a efetivação da limpeza a manutenção da ordem no 

local. 
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5. Entraves à participação  

  Rigidez nas regras 

 A escola vivencia situação de conflitos junto a direção da escola. Os alunos queixam-

se das regras que são muito rígidas e que não podem ser desobedecidas sob pena de serem 

imediatamente expulsos da escola.  

 “ela falou que os meninos têm que cortar o cabelo bem curtinho e que as meninas não 

iam poder usar maquiagem, não iam poder pintar o cabelo. Iam usar tipo aqueles cocozinho. 

Homem ia usar o cabelo no zero.  (falam todos ao mesmo tempo). A minha mãe falou que ela 

não tem que se preocupar com a roupa que a gente veste mas com a educação que a gente vai 

receber na escola” (Thor). 

 “Tava chovendo uma chuva horrível. Ela disse: vai embora porque ta tudo molhado. 

Ai o pessoal pegou falta. Foi a maior confusão aqui. A gente perdeu nota” (Beija-Flor). 

 “Nossa colega tava com uma calca clara. Clara um pouco, e ela mandou embora” 

(Stwart).  

 “ela falou que aquela calça era inapropriada para entrar numa escola” (Thor). 

 “Uma vez ela me mandou embora porque eu tava com uma blusa branca”. Ela me 

expulsou de sala. - “vai embora daqui” (Belezinha) 

 A rigidez das regras é vivenciada não somente pelos alunos, mas também por toda a 

comunidade escolar. 

 “o pai que não veio buscar o boletim do filho, não entra segunda (feira) o aluno. Vai 

ser retirado da sala. Pra mim, ela não podia fazer isso, porque, eles trabalham. As vezes não 

tem nem tempo pra vir buscar o boletim. Até pra ir com um parente... também... um parente 

nem pode” ( Bler).  

 A ameaça que tem causado maior desconforto é a questão da instalação de câmeras 

nos banheiros. Os motivos, segundo os alunos são as pichações.  
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 “ela fala isso como se a gente ficasse com medo. Em vez de ela ficar fazendo essa 

cena que ela ta fazendo, ela podia ter investido em maneiras de os alunos se conscientizarem 

de que não podem pichar o banheiro que isso é feio, que isso suja a imagem da escola, 

entendeu? Então, em vez de ela ta se preocupando com câmeras, gastar dinheiro colocando 

câmera, ela podia estar gastando... usando...) usar dinheiro pra palestras (Mr.Cabra). 

 Segundo os alunos, a direção da escola tem conhecimento dessa ocorrências mas não 

toma nenhuma providencia no sentido de torar  essas regras mais flexíveis. 

 “a gente até pediu pra diretora conversar com a Simone... Mudar um pouco... E ela 

falou que ia conversar. E até agora não mudou nada. Ta até pior do que ela era antes. O 

problema é ela. Se trocarem ela... ou ela mudar um pouco... dá uma melhora”.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

  Este estudo possibilitou responder aos objetivos propostos inicialmente que é 

compreender a Participação Juvenil no discurso de adolescentes da rede pública de ensino da 

cidade de Manaus.  A partir da Análise dos dados coletados através das observações e do 

grupo focal foi possível compreender a concepção dos adolescentes sobre a temática da 

Participação e, sobretudo conhecer o cotidiano desses adolescentes identificando as 

ocorrências da participação no contexto da escola e as vivências desse conceito por toda a 

comunidade escolar envolvida nesses processos. 

 Participar significa envolver-se. Nesse sentido para que se estabeleça Participação 

Juvenil é necessário o envolvimento efetivo de adolescentes e jovens nos processos de decisão 

que dizem respeito às políticas destinadas a eles, para que possam desenvolver seu potencial 

de autonomia e criatividade no contexto da realidade social em que estão inseridos. Assim 

sendo, foi possível observar dentro da proposta de alguns professores a aplicação prática de 

atividades direcionada aos adolescentes e a articulação dessas práticas com a participação.  

 As ferramentas utilizadas neste estudo para coleta de dados foram a observação 

participante e o grupo focal, o que favoreceu a reflexão por parte dos participantes acerca da 

temática da participação e suas aplicações nas práticas pedagógicas da escola por ser uma 

técnica utilizada em pesquisa qualitativa que possibilita a coleta de dados por meio das 

interações grupais. Isso significa dizer que, ao discutirem sobre a temática participação, os 

grupos foram estimulados a refletir e isso os levava a perceber a importância desta prática não 

somente no seu cotidiano escolar, mas em todos os contextos vivenciados por eles: na escola, 

em casa, na comunidade, etc. 

 Neste contexto, promover a participação de adolescentes não significa incentivar a 
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rebeldia e a desordem, nem tampouco que os adultos sejam submetidos incondicionalmente às 

suas vontades, mas, significa investir na sua capacidade de autonomia, de responsabilidade e 

compartilhamento na condução dos processos decisórios das ações voltada para eles próprios. 

 Alguns professores foram alvo de crítica dos alunos que demonstraram suas 

frustrações acerca do desinteresse em ministrar a disciplina chegando a dormir na sala de 

aula: “a professora mais dorme do que da aula”; “ela so passa texto e nem explica”.  

  Reivindicar é uma forma de participação. Assim sendo, este estudo possibilitou a 

participação efetiva dos alunos ao perceberem um espaço aberto para expressarem os seus 

desejos, seus anseios e expectativas em relação aos seus direitos, propondo mudanças para a 

solução de alguns conflitos existentes no contexto da escola.  

Compreende-se que essa pesquisa teve fundamental importância para estimular o 

pensamento crítico, tanto no âmbito escolar como acadêmico, bem como o surgimento de 

novas indagações sobre as possibilidades e construções a partir do que foi coletado.  

 Assim sendo, a partir desta pesquisa, sugerimos aos órgãos responsáveis, que na 

implementação de políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes, haja o 

envolvimento e a participação efetiva na elaboração de projetos direcionados a eles próprios. 

Entretanto, o presente estudo enquanto pesquisa reconhece os seus limites e entende 

que ainda há muito a ser investigado e muitas lacunas inacabadas, isso porque não se têm a 

pretensão de esgotar os resultados sobre a participação juvenil, mas criar a possibilidade de 

novas indagações e reflexões sobre a temática. 
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6 Análise de dados         R R R R  

7 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final  

         R R  

8 Preparação para a apresentação 

final para o Congresso 

          R R 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

     DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) aluno (a). para participar do Projeto de Pesquisa “Compreendendo 

a Participação Juvenil no Discurso de Adolescentes de uma Escola Pública da Cidade de 

Manaus”, que tem como objetivo compreender a participação juvenil para os adolescentes e 

jovens de uma escola pública. O benefício da pesquisa está em se criar um espaço de reflexão 

crítica a cerca da escola como ambiente de desenvolvimento e incentivo à autonomia, 

cidadania e ação social. As pesquisadoras Profª Drª Iolete Ribeiro da Silva e a acadêmica de 

Psicologia Nedir Santana de Melo, responsáveis pelo projeto, pedem autorização para realizar 

uma entrevista semi-estruturada. O participante foi escolhido por ser aluno da escola pública 

de ensino onde se realizará a pesquisa. Se autorizada a realização desta entrevista semi-

estruturada, a mesma será audiogravada e depois transcrita pela acadêmica pesquisadora.  

Se depois de autorizar a realização da entrevista, o (a) aluno (a) não quiser mais 

continuar, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, independente do motivo. O (a) aluno (a) não terá nenhuma despesa e sua 

participação será importante para contribuir com a compreensão da participação infantil, 

assim como beneficiará a escola no tangente a reflexão crítica enquanto espaço de 

desenvolvimento da participação social infantil.   

 As informações registradas serão usadas somente para a pesquisa, não haverá 

identificação das pessoas que participarem. Estarão disponíveis aos participantes os telefones 

de contato das pesquisadoras, caso seja necessário: Acadêmica Nedir Santana de Melo: (92) 

9613 2186 e e-mail nedirsantana@ibest.com.br.  Pesquisadora Profª Drª Iolete Ribeiro da 

Silva: Rua General Rodrigo Otávio, UFAM, Japiim, Manaus – AM, telefone (92) 3305-4550 

e e-mail: ioletesilva@hotmail.com. 

Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Estou recebendo uma cópia deste 

documento, assinada, que vou guardar. 

 

 

 

 

__________________________________                ____/____/____ 

  Assinatura do participante                                                            Data 

                                                                                  

 

___________________________________                                             ____/____/____ 

              Assinatura do pesquisador                                                           Data 

 

mailto:nedirsantana@ibest.com.br
mailto:ioletesilva@hotmail.com
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA: ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
Nome completo: ________________________________________________________ 
Idade: ___________________________________________ Sexo: (  ) Masc.  (  ) Femin. 
Série: _____________________________________________________________ 
  
 
 
Questões norteadoras: O que você entende por Participação? Os jovens e adolescentes 
desta escola são incentivadas a terem uma participação social, escolar e política, ou seja, a 
terem um envolvimento nos processos decisórios coletivos? Por quê? Como isso ocorre? 
 
Tópicos a serem abordados: 
- Concepção de adolescência e juventude 
- Compreensão de Participação Juvenil 
- Estratégias de promoção do participação juvenil 
- Dificuldades/entraves para a promoção da participação juvenil 
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