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RESUMO

Os adolescentes são vistos como futuros agentes transformadores do amanhã e porvir adultos, cheios
de sonhos, energia e obrigações em suma maioria impostas por uma sociedade carregada de
preconceitos ainda patriarcais, traz à tona o porquê da evasão escolar destes, com isso objetivo do
trabalho é informar aos leitores com base nos estudos a partir do Caderno de Reflexões – Jovens de
15 a 17 anos do Ensino Fundamental (MEC), entrevistas com professor e estudantes de uma escola
de educação da rede pública estadual, além de autores como: MANSUTTI,LEON e SOUZA, sobre o
jovem da atualidade, quais os desafios enfrentados por eles e pelos docentes na escola; os riscos e
imposições da sociedade; motivos que interferem na permanência do aluno na instituição de ensino e
no desenvolvimento da sociedade.

PALAVRAS CHAVES: Adolescentes do Brasil. Exclusão escolar. Desafios educacionais.

ABSTRACT

Adolescents are seen as future transforming agents of tomorrow and adulthood, full of dreams, energy
and obligations in the vast majority imposed by a society laden with still patriarchal prejudices, brings
to light the reason for the school&39;s evasion of these, with that purpose the work is to inform readers
based on studies from the Reflection Book - Youngsters from 15 to 17 years of Elementary School
(MEC), interviews with teachers and students of a state public school education, as well as authors
such as: MANSUTTI, LEON and SOUZA, about the young person of today, what challenges they face
and the teachers in the school; the risks and impositions of society; reasons that interfere in the
permanence of the student in the institution of education and in the development of society.

KEY WORDS: Adolescents from Brazil. School exclusion. Educational Challenges.

RESUMEN

Los adolescentes son vistos como futuros agentes transformadores del mañana y por venir adultos,
llenos de sueños, energía y obligacione sen suma mayoría impuestas por una sociedade cargada de
prejuiciosa ún patriarcales, trae a la superfície el por qué de la evasión escolar de éstos, com eso
objetivo del trabajo es a los lectores con base en los estudios a partir del Cuaderno de Reflexiones -
Jóvenes de 15 a 17 años de la Enseñanza Fundamental (MEC), entrevistas con profesor y
estudiantes de una escuela de educación de la red pública estatal, además de autores como:
MANSUTTI, LEON y SOUZA, sobre el joven de la actualidad, cuáles son los desafíos enfrentados por
ellos y por los docentes em la escuela; los riesgos e imposiciones de la sociedad; motivos que
interfieren em la permanencia del alumno en la institución de enseñanza y en el desarrollo de la
sociedad.

PALABRAS CLAVES: Adolescentes de Brasil. Exclusión escolar. Desafíos educativos.

1. INTRODUÇÃO

O estudo sobre Políticas Públicas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens,
publicado pelo Ensino Superior em Negócios, Direitos e Engenharia (Insper) em 2017, relatou que
aproximadamente um a cada quatro adolescentes tendem a evadir da escola por ano no Brasil,
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totalizando anualmente a 3 milhões de jovens fora da escola, enquanto que a Unesco diz que 74%
dos países elevaram a inserção de adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos com diversos
projetos para combater a evasão destes.

Dentre as causas apontadas no estudo está a pobreza, as condições e a gravidez precoce, o que
resulta em muitos problemas que há muito tempo vem sido debatido entre pesquisadores da área,
que também é discutido no Caderno de Reflexões MEC: Jovens de 15 a 17 anos no Ensino
Fundamental publicado em 2011, tomado como referência para análise, exploração acerca do tema
buscando relacionar com o contemporâneo e diálogos com adolescentes e docentes de uma escola
de rede pública estadual do município de Igreja Nova no estado de Alagoas.

Diante da dimensão deste trabalho, trazemos alguns pontos que julgamos fundamentais para a
discussão. Destes, são eles: I. Os adolescentes do Brasil, II. Orientações educacionais e III. O olhar
docente para os jovens no espaço escolar público. Em seguida, resultados e discussões do
desenvolvimento aplicável desta pesquisa no campo educacional.

1.1. Os adolescentes do Brasil

Investigar o que é ser adolescente é um compromisso complicado e arriscado, mas de suma
importância para a sociedade contemporânea que convive com uma juventude caracterizada por uma
fase de perturbações, conflitos, rebeldia, transformações físicas e emocionais, bombardeada por
inúmeros acontecimentos repentinos onde o indivíduo não é mais tratado como criança, assumindo
uma série de compromissos mas ainda não é um adulto, como retratam Paulo Henrique de Queiroz
Nogueira [1] , Shirley Aparecida de Miranda[2] e Juarez Dayrell[3] no Caderno de Reflexões – O
Ensino Fundamental com Jovens de 15 a 17 Anos:

Ser jovem, portanto, é uma fase da vida que se constitui em referência a um
estado próprio e diferenciado da infância e da adultez.Não é possível
encontrar “a juventude” em estado puro. Não há uma juventude em si e que
apenas possa ser nomeada conceitualmente, sem referências a um conjunto
situacional de fenômenos que a concretizem. (NOGUEIRA, MIRANDA,
DAYRELL, 2011, p.15)

Assim, hoje o jovem é classificado como um ser problema ou promissor na sociedade e marcado pela
diversidade social (condições, gênero, local e cultura) adquirindo especificidades segundo o contexto
grupal em que estão inseridos, passando por etapas que nos levar a pensar qual o (os) fator (es) que
está levando os jovens a abandonar os estudos no qual cerca de 55% não chegam nem a terminar o
ensino fundamental consequentemente tão pouco o ensino médio

Nesse aspecto, nosso próximo passo busca uma escola que dialogue com o
mundo juvenil e com a sua cultura. Não apenas de uma forma instrumental em
que a cultura juvenil é manuseada apenas como forma para a qual se
transpõem os conteúdos clássicos escolares, mas como solo no qual a escola
e suas práticas ganham significado e esses conteúdos possam vir a ganhar
relevância. (NOGUEIRA, MIRANDA, DAYRELL, 2011, p.19-20).

Desse modo, para Mendes (2013) as realidades de estudantes do ensino médio e os motivos pelo
qual muitos não chegam a concluir o ensino, dentre os fatores estão a gravidez precoce, as pressões
que o jovem recebem para ir trabalhar e achar uma forma de conciliar os estudos, pois o trabalho é
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visto como algo vitorioso para as pessoas, mesmo que este ainda não tenha terminado os estudos,
afirma o filosofo André Gorz (2007, p.21) tratando assim o trabalho como uma atividade que se
acontece no meio social, solicitado, que deve acontecer, sendo útil e reconhecido por todos da
sociedade, inclusive por nós, além de ser remunerado, o pesquisador completa ainda, é pelo atividade
exercida e remunerada que nos encaixamos na esfera pública, agora são visto por se ter uma
profissão.

Estas pressões acabam por causar ansiedade neste jovem e pobre, tendo assim que conciliar
trabalho e estudos, no qual não é uma tarefa fácil, pois este é um dos motivos que fazem este decidir
abandonar os estudos. Entretanto cabe a comunidade escolar desenvolver atividades que auxiliem
estes jovens e aos pais para que sejam preparados adequadamente para o meio social e mercado de
trabalho, pois há o momento do preparo escolar, no qual após este preparo o jovem será
encaminhado o para o mercado de trabalho, como relata Freire:

“... toda pratica educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinado,
aprende, outro que , aprendendo, ensina, dái o seu cunho gnosiológico; a
existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; envolve o
uso de métodos, de técnicas, de matérias; implica, em função de seu caráter
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais.” (Freire, 2002, p.77-78).

Contudo, o papel da escola não é somente transmitir saberes e preparar o estudante para o mercado
de trabalho, mas é fazer com que o indivíduo participe de seu contexto social e adquira características
(crenças, costumes, valores, entre outros), tornando-o consciente e agente transformador de sua
realidade, como retrata Vygotsky (1991) informando que a convivência social é fundamental para
transformar o homem “natural” em ser humano social.

Visto isso, como mudar o panorama dos jovens mais prejudicados pela sociedade, jovens estes
pobres, negros, expostos à criminalidade, onde entrar para o crime é mais fácil que lutar ou vencer
contra a violência, cabe a escola e a família mudar este percurso errôneo de seus caminhos, mas o
maior problema da evasão escolar (maioria alunos pobres, negros e os taxados “alunos problemas”) é
busca urgente pelo trabalho ou alguma atividade que gere alguma renda, renda está obtida a partir de
muito esforço e trabalho pesado com remuneração defasada/injusta, sem direitos, por eles possuírem
pouco estudo e nenhuma ou quase nenhuma preparação profissional, segundo MIRANDA, DAYRELL
(2011):

A aceitação dessa realidade encontra-se naturalizada na sociedade brasileira.
Numa sociedade de passado escravista, em que o trabalho manual é
destinado a uma população sequestrada de seus direitos mínimos, parece
natural que o trabalho braçal de menor qualificação e de menor remuneração
seja destinado aos que não têm escola, nem outros indicativos mínimos de
acesso ao direito de moradia, transporte, alimentação ou saúde. (NOGUEIRA,
MIRANDA, DAYRELL, 2011, p.42)

Dessa forma, podemos observar o dinheiro ganho pelos jovens que trabalham no período livre da
escola e daqueles que já a abandonaram, garante-lhes uma certa liberdade de seus pais tornando-se
menos dependente e agora com mais direitos, como o de ir e vim a eventos, manifestações que
requeira alguma quantia ou até satisfazer alguns desejos consumistas, fazendo com que este jovem
se sinta participante do tão falado universo adulto, no qual NOGUEIRA, MIRANDA e DAYRELL (2011)
comenta:
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Já o uso do tempo livre é associado a um espaço social mais especializado
que exige alguma renda como ir ao cinema, bailes, igreja, praia, shopping,
parques, bares, viagem, lanchonete, circo, show de música, estádio e teatro. É
o mundo da cultura que, mesmo quando de livre ingresso, ainda exige alguma
renda para o transporte ou alimentação, por exemplo, e que, portanto, não
pode ser acessado sem dinheiro. (NOGUEIRA, MIRANDA, DAYRELL, 2011,
p.45)

Visto isso, como associar essa emergência de independência à permanência na escola Segundo os
autores Nogueira, Miranda e Dayrell cabe aos órgãos educacionais criarem políticas que façam com
que estes permaneçam na escola e desfrutem de um entretenimento considerável, buscando também
o acesso à cultura com projetos de envolvimento social garantindo maior participação juvenil.

Outro fator importante é a interação professor/aluno a partir do momento em que o docente
compreende o universo juvenil (o que não é uma tarefa fácil, mas necessária) fica mais fácil achar
meios e atividades que os ajude nesta missão, fazendo da educação um processo de interação entre
saberes acumulados dos jovens e o conhecimento cientifico do professor, fazendo do espaço escolar
um ambiente produtor de saberes. Assim os professores em conjunto com todo corpo educativo
deverão analisar o contexto social destes estudantes e criar concepções que favoreçam ambos os
lados, começando a partir da construção do PPP (projeto político pedagógico) da escola.

1.2. Orientações educacionais

A situação educacional dos jovens brasileiros acontece em grande parte, da matriz histórica que
constitui a formação da nossa sociedade, que sempre foi marcada pela exclusão, desigualdade e
discriminação nas camadas sociais, Segundo Sacristán (1994, p. 70):

“El aprendizaje escolar está claramente descontextualizado, donde al
alumno/a se le pede que aprenda cosas distintas, de forma diferente y para
um propósito también distinto a lo que está acostumbrado em su aprendizaje
cotidiano. No es de extranar, por tanto. Que el alumno/a construya esquemas
y estructuras mentales diferentes para afrontar las exigências tan dispares de
estos dos contextos de vida y aprendizaje.” (Sacristán, 1994)

Uma possível explicação para esse problema é a falta de formação e socialização de muitos que
constitui a comunidade escolar; esses jovens sofrem problemas de relacionamentos com professores
e possivelmente resulta em uma indisciplina que dificulta a aprendizagem. Esses alunos frequentam a
escola e são vítimas de preconceitos por parte dela, eclodindo um fracasso social e educacional.

Estes jovens têm acesso gradativamente aos meios de informação e comunicação, eles se
empenham com determinação, motivação e engajamento em seus projetos de interesse, porém, sua
situação escolar, só regride. Frequentemente os educadores estão interessados a conhecer melhor
como são os jovens da atualidade, como eles participam do espaço escolar e posteriormente orientar
os atuais e futuros educadores, como trabalhar nesse contexto.

Assim, destacaremos: Maria Amabile Mansutti[4], Cláudia Lemos Vóvio[5] e Washington Calos
Oliveira[6]. Ambos estudaram o espaço, organização, avaliação, perfil dos educadores, dentre outros
temas que contribuem para que os alunos consigam superar suas dificuldades e alcançar o
conhecimento pessoal e social.

Sabe-se que a escola é o principal espaço de aprendizagem, é neste primeiro contato que o
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estudante constrói seu próprio conhecimento; porém, sabemos que com as tecnologias, mudanças
sociais e outros fatores, o ensino vem sendo prejudicado, inclusive na rede pública do ensino
fundamental. Muitos jovens que eram para estar na escola, estão vivendo nas ruas com muitos
problemas de saúde, social e econômico, reverter este quadro é tarefa fundamental da escola,
segundo MANSUTTI (2011):

Para reverter essa situação, é preciso romper com a pedagogia do controle e
apostarna formação desses jovens como agentes de cidadania, insisti-los a se
tornar sujeitos que resolvem problemas, que participam com autonomia e
responsabilidade da organização da escola e da vida em comunidade.
(MANSUTTI, 2011, p.66)

É imprescindível que para elevar o nível da qualidade educacional, será preciso apostar na formação
desses jovens que se encontram desmotivados para buscar o conhecimento; muitas vezes é um
processo de curto prazo, porque necessita de planejamentos e programas com metodologias
inovadoras que estejam inseridas no contexto social dos alunos. Acreditar que por traz de um
estudante da periferia que é excluído da sociedade e dito como indisciplinar, é romper com os
parâmetros tradicionais que afirmam que esses jovens não adquirem saber algum. Precisamos
propagar que todos somos cidadãos iguais e apostar na capacidade que estes estudantes possuem,
de socializar, conviver e atingir as expectativas propostas para o processo de aprendizagem.

Segundo Mansutti (2011), a função principal da escola é garantir o conhecimento aos seus alunos. É
importante ressaltar que a escola tem esse objetivo, porém ela é constituída de uma comunidade que
necessita da cooperação de todos para assegurar esse conhecimento. É fundamental organizar o
tempo e o espaço escolar para que garanta o ensino, respeitando a diversidade dos seus alunos, ou
seja, é viável que os diretores, coordenadores, supervisores, discentes, desenvolvam medidas
políticas pedagógicas que estejam voltadas para a realidade local de seus alunos; inclusive é preciso
pensar que a escola além de ser o único espaço desta educação formal, ele não é o único meio de
aprendizagem e que o conhecimento prévio do aluno, precisa ser valorizado.

Para o educador Vóvio “Concretizar o processo de aprendizagem e promover o desenvolvimento
humano são as principais atribuições da educação escolar”. (VÓVIO, 2011, p.75). Sabemos que estas
atribuições se tornam cada vez mais dificultadas no cotidiano escolar brasileiro, as escolas de rede
pública, especialmente no Ensino Fundamental, sofrem inúmeros fatores que geram um fracasso
escolar, logo, o educador que deveria ter uma formação contínua e atualizada, na maioria das vezes
se encontra sem formação alguma para lidar com as particularidades destes estudantes.

A Instituição muitas vezes, tem uma visão que os jovens são desmotivados e incapazes de alcançar o
saber, porém, é inaceitável a concepção de que o outro é incapaz do saber, pois, todos têm algo a
aprender e a ensinar. É importante valorizar o conhecimento prévio dos jovens e ter a disposição de
instiga-los ao novo conhecimento. A bagagem cultural dos alunos é o que ele constrói e continua
construindo ao longo das suas experiências, auxiliando na interação entre estudante e professor.

Assim, o processo de aprendizagem não parte do zero: há uma história
anterior que tanto nos mobiliza para realizar novas aprendizagens, quanto é o
ponto de partida para que elas ocorram. É a partir desta história que a
aprendizagem se opera. Aquilo que sabemos faz parte de um patrimônio
pessoal, decorrente de outras tantas aprendizagens que já realizamos [...]
(VÓVIO, 2011, p.78).

Um princípio fundamental neste processo de escolarização é conhecer e reconhecer a diversidade do
público, este é fundamental para que o educador, invista em ações que favoreçam um saber cultura,
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social e econômico de seus alunos. Diante desse objetivo, algumas escolas vêm procurando meios de
tornar o ensino mais dinâmico, utilizando dos recursos instrumentais para ampliar a visão da realidade
e da condição de vida dos seus alunos. As propostas educativas voltadas para os jovens são capazes
de transformar e aprimorar o cotidiano escolar, dentre essas, os temas geradores propostos na
Pedagogia Freiriana, é um dos principais recursos para elaboração das propostas curriculares para
esses jovens, pois é extraído da prática deles, algo correspondente à realidade vivida, ampliando a
compreensão desses jovens.

Análises pedagógicas, projetos socioeducativos, pesquisas inovadoras e outras ações que valorizam
o saber do aluno e aprimoram a aprendizagem dos mesmos, só serão realizadas, se o educador
conhecer os estudantes que formam o espaço escolar. É imprescindível a avaliação como
instrumento de conhecer e melhorar o trabalho docente. Através desta ferramenta professor prevê
que seus alunos têm suas especificidades e maneiras diferentes de aprender, porém, é importante
acentuar que a avaliação, não deve ser vista como exclusão, mas sim, como utensílio para conhecer
os alunos e suas necessidades.

Avaliações são motores de aprendizagens, aprimoramentos de programas,
ferramentas de inovação. Por isso, as avaliações em educação precisam ser
compartilhadas e socializadas com gestores, docentes, equipes escolares,
alunos e representantes de famílias e comunidades, para que todos possam
refletir sobre as questões teóricas e práticas que a avaliação suscita.
(MANSUTTI, 2011, p.97).

Alguns dos motivos que dificulta a inserção desses jovens que são inseridos na escola, que sofrem
preconceito, que participam de projetos socioculturais, avaliações e ainda continua o fracasso escolar
é o perfil do professor. Como afirma Oliveira, “[...] o Estado deve investir na formação inicial e
continuada e na definição de critérios específicos de seleção e permanência no coletivo de
educadores (as) de jovens de 15 a 17 anos do Ensino Fundamental”. (OLIVEIRA, 2011, p.112). É
indispensável melhorar a formação dos professores para que seja capaz de uma educação de
qualidade, para que eles consigam formar cidadãos críticos, autônomos e qualificados para a inclusão
no mercado de trabalho.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como fundamentos metodológicos de pesquisa, realizamos o estudo bibliográfico de alguns teóricos
supracitados anteriormente, sobre a temática e realidade do espaço escolar, educadores e educandos
da rede pública de ensino.

Nesta perspectiva, foi realizada visitas no espaço local desta pesquisa, para conhecer a Instituição, os
estudantes, professores e ambiente como um todo. Para coleta de dados, grupos focais com alguns
estudantes foram realizados, para conhecer o perfil do jovem estudante do Ensino Médio, de uma
escola pública, oriundos de uma cidade no interior de Alagoas, como também, a visão do professor de
Ciências/Biologia com seus estudantes e para o ensino.

Assim, as práticas dos estudos teóricos, embasaram as observações e debates desenvolvidos nesta
pesquisa, para estimular a compreensão dos desafios que é ensinar no contexto atual, como também,
as dificuldades que os alunos têm de aprender em uma sociedade cercada de informações. Dessa
forma, a análise em questão servirá para que alcançaremos dados auxiliares para uma reflexão das
particularidades dos sujeitos no espaço escolar e na busca de medidas alternativas para melhoria no
ensino público atual.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Universo local da pesquisa

Todo o trabalho foi realizado no turno matutino na Escola Estadual, situada na zona urbana da cidade
de Igreja Nova, município Alagoano, esta Instituição surgiu para atender os estudantes locais e
circunvizinhos da cidade de Igreja Nova. A escola funciona nos horários matutino, vespertino e
noturno, atende o Ensino Fundamental Anos finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos
EJA.

Após analisar o espaço e os documentos regenciais, incluindo o PPP da escola, foi visto que o último
indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a escola alcançou a nota de 4,1.
A Instituição oferece recursos como computadores para alunos, TV, computadores administrativos,
videocassete, DVD, copiadora, impressora, aparelho de som, projetor multimídia (Datashow) entre
outros.

A organização estrutural da escola é composta com 15 salas de aula, sala de diretoria, sala de
professores, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE),
quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, banheiro com acessibilidade, sala de secretaria,
refeitório, despensa, almoxarifado, auditório, pátio coberto, laboratório de informática e laboratório de
ciências. Entretanto, estes dois últimos laboratórios, estão temporariamente desativados, pela falta de
recursos e manutenção dos equipamentos.

Sendo que todas as informações do espaço local desta pesquisa, foram das observações e análise do
Projeto Político Pedagógico da Escola analisada. Para Veiga (1998, p.1):

O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho
pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo e
como organização da sala de aula incluindo sua relação com o contexto social
imediato, procurando preservar a visão de totalidade.

Com base no documento, a comunidade escolar é formada pela: direção, vice diretor, coordenadores,
assistentes administrativos, auxiliares, secretários, conselho de classe, grêmio estudantil, docentes e
discentes e todos os demais envolvidos.

3.2 Identificando o perfil do professor da rede pública

Sabendo das contribuições que a prática docente tem para a formação do educando, é considerável
ressaltar o perfil do profissional que lida com a heterogeneidade em sala de aula, quais seus desafios
e características norteadoras no processo de ensino aprendizagem.

Para isso, foi vivenciado o contexto educacional aqui analisado, realizado uma entrevista com o
professor que possuía maior tempo de docência na Instituição, este, professor de Biologia, formado
em Ciências Biológicas e especialista em Ciência da Natureza, na qual atua como educador nesta
Escola de ensino público há 17 anos, sendo funcionário estatuário, com carga horária semanal que
excede a 40 horas, sendo que este, trabalha em duas escolas e nunca participou de nenhuma
atividade de desenvolvimento profissional ofertada pelo Estado, porém, ele por conta própria, procura
se aperfeiçoar profissionalmente com conteúdos educacionais, didáticos, tecnológicos e materiais
atualizados da sua área.

Validamos, portanto, a importância da formação continuada para os professores, pois como o
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contexto social é alterado, a população muda, daí a importância do professor se atualizar para ter
capacidade de lidar com seus alunos.

Parafraseando o que a educadora Mansutti (2011) destacou, podemos afirmar que é importante
investir na formação dos jovens, porém, acreditamos que para formar esses jovens, os professores
precisam estar qualificados profissionalmente, por isso ambos lutam frequentemente, para uma
formação continuada.

Na escola desta pesquisa, o dito professor afirmou ter participado do planejamento do currículo
escolar, entretanto, a Instituição não tem reuniões pedagógicas com frequências para discutir o
processo de ensino e aprendizagem dos educandos, ou até mesmo, algum problema em sala, e na
maioria das vezes, pela falta de apoio, ele próprio elabora o material didático que aplica na sala de
aula, que grande parte dos professores não estão tendo a colaboração e apoio da gestão, portanto,
as dificuldades dos alunos são frequentes, sendo relevante ressaltar que a família dos alunos não se
envolvem nos processos educacionais, como reuniões e visitas escolares, deixando toda
responsabilidade para o professor e escola.

Logo após, o professor avaliou que muitos problemas de aprendizagem que acontecem com seus
alunos, são devido a carência física, pedagógica, curricular, planejamento, meio social, baixo estima,
desinteresse, indisciplina, entre outros fatores que dificultam o ensino destes jovens.

É possível perceber que o professor da rede pública possui uma boa formação, mas não há uma
formação continuada, ou seja, o docente se prepara da melhor maneira para o ingresso na educação
e quando parte para o trabalho, os órgãos educacionais responsáveis não oferecem nenhuma
formação para melhorar o desenvolvimento profissional deste, além da escola não deter de
equipamentos tecnológicos que os ajudem, fazendo-os tirar do próprio bolso o custo para adquirirem
instrumentos que visem melhorar o ensino e para poderem se aproximar do mundo tecnológico dos
jovens atuais que cada dia são bombardeados de informações. Considerando que o ambiente escolar
é um local com diversos seres humanos com variadas divergências. Para Coelho (2008, p. 103):

Ainda que a perspectiva e os procedimentos do professor possam ser
considerados tradicionais, e inegável existência de certa coerência entre o
conceito adotado de cidadania e a prática pedagógica. Uma vez que seu
conceito informa uma concepção de cidadão ativo, capaz de situar-se diante
de dificuldade, de formar opiniões próprias, de ler o mundo, de distinguir o
“verdadeiro e o aparente”, sua prática pedagógica não se encaminha para a
transmissão de regras e para o condicionamento de comportamento, mais
para a construção de competências e a habilidade que permitam ler o mundo
e interpretá-lo.

Portanto, o papel do professor e de toda a comunidade escolar é buscar meios de discussão em sala
que questionem, instiguem a visão crítica dos estudantes, como também, fomente a busca de
formação contínua para os profissionais da educação, ou melhor, a comunidade escolar como um
todo. Para que possam aprofundar nas causas sociais, nas particularidades, contexto da comunidade
e dos sujeitos envolvidos.

3.3. Identificando o perfil do aluno da rede pública

Com a finalidade de conhecer o perfil dos jovens atuais que se encontram na rede pública de ensino,
diálogos foram realizados com estudantes, através de grupos focais e entrevistas com os jovens entre
15 a 17 anos foram feitas. Uma das estudantes entrevistadas, afirmou que iniciou o ensino escolar
aos cinco anos e atualmente estava cursando o terceiro ano do Ensino Médio, outra, alega que
sempre estudou em escola pública e que já foi reprovada uma vez no oitavo ano do ensino
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fundamental, por conta da falta de transporte público, já que era oriunda da zona rural do município e
por mais justificáveis fosse às faltas, os conteúdos se tornaram difíceis para a estudante acompanhar.

Essa mesma jovem, assegurou que muitas vezes fica insegura, desanimada e insatisfeita com a
forma que os professores ensinam, segundo ela, a educação no Brasil é de má qualidade e vai
continuar assim, até tempo indeterminado, porém, ela afirmou que depende muito do aluno, fazer a
diferença.

Alguns dos jovens, denominaram as aulas como “chatas” pois, os professores não trabalhavam
conteúdos voltados a realidade da turma, e que eles enxergavam a escola como uma forma de
distração para sair de casa. Dessa forma, vivenciamos uma prática mecânica de ensino, que não
instiga o saber crítico e nem trabalha a realidade concreta dos jovens que estão em sala de aula.
Considerando Freire (1996), o currículo escolar deve instigar os alunos, discutir a realidade concreta,
associar a disciplina cujo conteúdo é ensinado, com a realidade e convivência das pessoas
envolvidas; respeitando as experiências sociais e particularidades de cada sujeito.

Dessa forma, os alunos conseguem atribuir significados aos conhecimentos vistos em aula, pois,
estudar textos fora do contexto real do público, faz com que apenas seja reproduzido de maneira
decorada os conteúdos, “imitando” e formando meros leitores minimamente passivos. O ensino em
aula, deve buscar trabalhar a realidade, instigar o conhecimento crítico, problematizar as questões
sociais, ambientais e econômicas no País e mundo, fazendo com que os estudantes consigam
entender sua vivência local, regional e global.

Neste sentindo, o professor NÓVOA (2007), aborda que a escola precisa ser centrada na
aprendizagem, pois, a principal prioridade dos docentes é a aprendizagem dos estudantes, ou seja, é
preciso pensar na escola, porém, muito além do espaço público formal existe a aprendizagem do
mundo e para alcançá-la com efetividade, os educadores precisam pensar reinventar e mudar suas
práticas educativas, pois, os estudantes estão em constantes mudanças e a escola, precisa ser
também um espaço de auto reconhecimento, de se reinventar e de aprendizagem, mesmo que para
isso, os professores precisem buscar/criar outros modelos e ferramentas que os auxiliem .

Dos jovens entrevistados, 90% alegam ter pressa para concluir o Ensino Médio e que muitos
conteúdos propostos em sala, não servem para o mercado de trabalho, boa parte destes jovens, são
filhos de agricultores, domésticas, pedreiros, pequenos comerciários, que não tiveram instrução
educacional e a formação que tiveram é que precisam ir à escola para manter o benefício
governamental que recebem mensalmente. Sendo que legalmente os pais, junto com a comunidade
escolar devem assegurar a permanência destes jovens como estabelece a Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional:

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.).

Visto que os jovens analisados, são sociáveis e com especificidades próprias, é relevante citar a
importância de trabalhar em sala a interação e dinamicidade, com base no perfil e na vivência dos
educandos. Como afirma Vóvio (2011) “Desde os primeiros dias de vida as crianças se encontram
num meio de interação, no qual são desafiadas a aprender a falar para interagir com os outros”.
Concretizando o pensamento desse educador, é preciso acreditar que como as crianças se interagem
entre si, os jovens são capazes de se comunicar, de aprender, de criar, inovar e alcançar os objetivos
propostos pela educação; porém, necessitará sempre do apoio familiar e da comunidade escolar.
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4. CONCLUSÃO

A partir dos estudos apresentados aqui, voltamos a discutir que a educação não é apenas transmitir
conteúdos, mas sim, preparar o estudante para que tenha capacidade de se relacionar e participar
ativamente do contexto social. Analisamos que muitos jovens que legalmente, eram para estar no
processo de escolarização, estão afastados da escola, por motivos diversos, como vimos:
preconceito, discriminação, exclusão entre outros que são ditos pela sociedade, prejudicando o
ensino desses alunos e gerando uma desmotivação para o acesso escolar.

A escola deve reverter este quadro de negação para os jovens, ela como Instituição de ensino, deve
acolher esses alunos e melhorar a socialização dos mesmos e não excluir ou ditá-los como incapazes
de aprender.

É neste espaço, que deve-se instruir as atualizações sociais como o uso recorrente de tecnologias:
tablets, smartphones, computadores e o acesso à internet cada vez mais disseminado no meio social,
atentando-se em desenvolver ferramentas que trabalhem em conjunto com esta nova realidade e a de
seus estudantes, cada vez mais seduzidos pelos atrativos tecnológicos e as redes sócias. Para que
assim o Brasil também diminuir a evasão destes jovens e promissores do futuro de qualidade.

No entanto, diante do que foi estudado teoricamente e pesquisado pela coleta de dados, podemos
correlacionar que ambos se complementam que a ideia central deste estudo, foi abordar a realidade
estudantil e social que os jovens vivenciam no âmbito escolar, a falta de investimento econômico, o
não compromisso de muitos profissionais da área da educação, como também a falta de incentivo dos
pais entre outros fatores que contribuem para o fracasso escolar.

Assim, uma das impressões concluídas é que a educação precisa trabalhar a realidade do aluno, criar
políticas educacionais que garantam a permanência dos mesmos, que envolva os aspectos sociais e
culturais para que os alunos se sintam motivados e instigados a buscar o conhecimento.

Entretanto, é necessário o auxílio de toda comunidade escolar, inclusive os pais, tomando como saber
que o processo de ensino não é apenas do ambiente escolar, os jovens precisam ser incentivados e
instigados primeiramente dentro de casa, os pais devem participar mais da vida escolar de seus
filhos, indo a reuniões e procurando informações deles no espaço escolar, para que assim, pais e
escola trabalhem juntos.

Dessa forma, será possível assegurar a educação social e formal de qualidade, respeitando as
particularidades dos jovens, especialmente os de 15 a 17 anos que estão passando por inúmeras
mudanças na sua vida pessoal e social, principalmente nesta fase, fazendo da escola um agente
auxiliador e transformador enriquecendo o saber destes, na qual Nóvoa (2007) afirma que a
aprendizagem necessita também dos conhecimentos e são estes conhecimentos que precisam ser
reconhecidos, para serem reinventados, respeitando e valorizando a bagagem cultural de cada um,
conhecendo a diversidade e a realidade local em que eles se encontram.
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