JUVENTUDES

PELA EDUCAÇÃO

Propostas para fortalecer a participação das juventudes
brasileiras em prol da melhoria da educação
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Apresentação
Se este material chegou até as suas mãos, isso significa que
precisamos da sua colaboração para fazer com que os jovens
brasileiros participem mais ativamente da melhoria da educação no nosso país. Principais interessados na questão, os
estudantes raramente são consultados sobre o que pensam
da escola que têm e como acham que ela deveria ser.
O Brasil possui um conjunto de leis que fomenta e cria
condições para essa participação, mas elas ainda precisam ser
melhor implementadas. Sem encontrar espaço efetivo para
participar das decisões tomadas no seu cotidiano escolar e
nas políticas educacionais, muitos acabam demonstrando sua
insatisfação por meio de protestos e ocupações. Quando escutados, compartilham seu desânimo, não com a escola em
si, mas com a sua dificuldade de se adaptar às profundas mudanças ocorridas nos últimos anos, tanto no perfil dos alunos,
quanto nas demandas do mundo contemporâneo.
O futuro dos estudantes depende da escola, assim como
o futuro das escolas depende dos estudantes. Foi acreditando nessa afirmação que o Movimento Todos pela Educação
convidou o Instituto Unibanco e o Instituto Inspirare para realizar uma ampla iniciativa de mobilização, com o intuito de

3

4

convocar a sociedade brasileira a escutar mais as juventudes
e promover a sua participação no cotidiano das instituições
de ensino e na formulação de políticas públicas de educação.
O presente documento busca subsidiar esse processo,
apresentando justificativas, princípios e propostas concretas
para fortalecer o engajamento dos estudantes em ações e
discussões dessa natureza. O material foi produzido conjuntamente por um grupo de mais de 60 colaboradores, entre
jovens alunos ou egressos de escolas públicas e adultos que
atuam nas áreas da educação e da juventude.
Esperamos que as ideias aqui reunidas sejam fonte de inspiração e orientação para pessoas como você, jovem ou adulto disposto a contribuir de forma decisiva para envolver os
estudantes como agentes de transformação. Nosso sonho é
ver os alunos brasileiros participando ativamente da busca de
soluções para os problemas das suas escolas, da elaboração
de políticas voltadas a repensar a educação para adolescentes e jovens no nosso país e até mesmo da construção de
propostas para mobilizar os candidatos que disputarão cargos
legislativos e executivos nas próximas eleições.

O convite está feito.
O primeiro passo já foi dado.
Agora é só você abraçar essa
causa junto com a gente!

Sobre o
documento
O que propomos?
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Propomos uma escuta
mais qualificada do
que os jovens pensam e
desejam para suas escolas e
para a educação brasileira.

Propomos o fortalecimento
de organizações e
movimentos de jovens
engajados em debates e ações
pela melhoria da educação.

Propomos que os estudantes
tenham participação ativa em
suas escolas, tanto contribuindo
com decisões importantes
para a sua vida escolar, quanto
engajando-se de forma mais
interativa e significativa nos seus
processos de aprendizagem.

Propomos que os jovens tenham
participação ativa nas políticas
públicas de educação, por meio
de consultas, colaboração em
grandes debates e envolvimento
efetivo na concepção e
implementação de novas propostas
para a melhoria da educação.
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Como o documento foi construído?
O Juventudes pela Educação foi elaborado por iniciativa do Todos Pela Educação,
em parceria com o Instituto Unibanco e o Instituto Inspirare. O processo envolveu
mais de 60 participantes, entre estudantes, egressos, diretores e professores de escolas públicas, gestores e técnicos de redes de ensino, especialistas e ativistas pela educação.
Na fase de preparação, foram realizadas reuniões com representantes de organizações e
especialistas que atuam na área da juventude e uma oficina-piloto com alunos e educadores.
Depois, foi desenhada uma metodologia participativa com foco no diálogo, na articulação e
na produção colaborativa entre jovens e adultos, que foi usada em quatro oficinas. Nesses
encontros, os participantes cocriaram estratégias e recomendações para que a participação
dos estudantes fosse incorporada como um valor pela área da educação.
Ao longo do processo, jovens e adultos puderam expor e aprofundar suas ideias, desenhando princípios e propostas em conjunto, a partir de suas diferentes experiências
e pontos de vista. As sugestões tiveram sempre como objetivo fortalecer a atuação das
juventudes no cotidiano da escola e seu engajamento nas políticas públicas de educação.

Quem participou dessa construção?
Iniciativa:
Todos Pela Educação: Fundado em 2006, é um movimento da sociedade brasileira
que tem como propósito melhorar o país impulsionando a qualidade e a equidade da
educação básica. Suprapartidario e plural, congrega representantes de diferentes setores da
sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de
imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a
garantia do direito a uma educação de qualidade para todos.

Parceiros:
Instituto Unibanco: Criado em 1982, o Instituto Unibanco – uma das instituições
responsáveis pelo investimento social privado do Itaú Unibanco – é uma organização que

atua para a melhoria da educação pública no Brasil. O instituto dedica-se a elaborar e implementar soluções de gestão – na rede de ensino, na escola e na sala de aula – comprometidas com a capacidade efetiva das escolas públicas de garantir o direito à aprendizagem
de todos os estudantes.
As ações e projetos do Instituto Unibanco são voltados ao Ensino Médio Regular e
estruturados em três frentes: concepção, desenvolvimento, implementação e avaliação de
soluções aplicadas em projetos de gestão educacional; produção e difusão de conhecimento por meio de pesquisas, estudos e debates focados em soluções baseadas em evidências
empíricas e na investigação científica; e apoio e fomento de projetos e iniciativas alinhados
aos desafios do Ensino Médio.
Instituto Inspirare: O Inspirare é um instituto familiar, criado em setembro de 2011.
Sua missão é inspirar inovações que promovam a melhoria da educação no Brasil. Sua
contribuição se dá por meio da produção e difusão de referências via Portal Porvir (porvir.
org), ações de mobilização social, incidência junto a políticas públicas de educação e apoio
a redes de ensino no desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras.

Participantes:

jovens
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•

Adler Felipe Correia Leite, integrante da Academia Educar da Fundação Educar
DPaschoal e estudante da Escola Estadual Residencial São José

•

Amanda Rodrigues da Silva, estudante do Insper e egressa do Colégio Eng
Juarez de Siqueira Britto Wanderley

•

Aniely Silva, ativista e egressa da Escola Estadual Arthur Chagas

•

Erick Lucas Honório da Silva, integrante da Academia Educar da Fundação
Educar DPaschoal e estudante da Escola Estadual Dom Barreto

•

Fernanda Quiroga, estudante da FGV – Fundação Getúlio Vargas, integrante da
RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e egressa do Colégio Santa
Cruz

•

Gabriel Corá, estudante da Escola Estadual Parque Anhanguera

•

Giorgio Shiraishi Nunes da Silva, estudante da Escola Estadual Martins, Miragaia,
Drausio e Camargo
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•

Gledson Santana Santiago Nascimento, integrante da Academia Educar da
Fundação Educar DPaschoal e estudante da Escola Estadual Orosimbo Maia

•

Gustavo Wenceslau de Lima, estudante da Escola Estadual Maria Angerami

•

Hariff Eleonor, estudante da USP Ribeirão Preto e egressa da Escola Estadual
Professor Alcides Correa

•

Jennifer Adrielle de Oliveira Santos, integrante da Academia Educar da
Fundação Educar DPaschoal e estudante da Escola Estadual Antônio Carlos
Lehman

•

Karen Samyra dos Santos, integrante da Viração e estudante da Escola Estadual
Pedro Moreira Matos

•

Kauanne Santos, integrante da Viração e estudante da Escola Estadual Professor
Pedro Moreira Matos

•

Kemilly Matos, integrante do Projeto ÉNois e estudante da Escola Estadual
Fernão Dias

•

Lucas Xavier, estudante da Escola Estadual Italo Betarello

•

Luciano Jesus Santos, estudante da Escola Estadual Guiomar Rocha Rinaldi

•

Luma Torniziello Carvalho Meneses, integrante da Academia Educar da
Fundação Educar DPaschoal e estudante da Escola Estadual Profº José Vilagelin
Neto

•

Miriã Franco Moraes, integrante da Academia Educar da Fundação Educar
DPaschoal e estudante da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado

•

Natasha Oliveira, estudante da Escola Estadual Maria Angerani

•

Pamela Batista dos Santos, integrante da Academia Educar da Fundação Educar
DPaschoal e estudante da Escola Estadual Padre José dos Santos

•

Paulo dos Santos Souza, integrante da Viração e estudante da Escola Estadual
Professor Pedro Moreira Matos

•

Rafaela Negretti, integrante da Academia Educar da Fundação Educar DPaschoal
e egressa da Escola Estadual Professor Milton de Tolosa

•

Rafaela Obrownick Lopes, integrante da Academia Educar da Fundação Educar
DPaschoal e estudante da Escola Estadual José Maria Matosinho

•

Thaianne Santos, personagem do documentário Nunca me sonharam e egressa
do Colégio José de Souza Marques

•

Thayná de Lucca, integrante da Ação Educativa e estudante da Escola Estadual
Inah Jaci de Castro

•

Vinicius Andrade, estudante da USP Ribeirão Preto e egresso da Escola SESI 362

•

Ynaê Lolito, estudante da USP e egressa da Escola Vera Cruz

adultos
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•

Ana Carolina Corrêa D’Agostini, Mapa Educação

•

Anna Penido, Instituto Inspirare

•

Antônio Neto, ex-secretário estadual de educação do Rio de Janeiro e
consultor do Instituto Ayrton Senna

•

Bruno do Capão, ativista

•

Caio Callegari, Todos Pela Educação

•

Camila Cheibub Figueiredo, Fundação Educar DPaschoal

•

Carolina Fernandes, Todos Pela Educação

•

Cristiane Annunciato Stefanelli, Fundação Educar DPaschoal

•

Eduardo Rombauer, consultor e mediador

•

Gabriel Medina, Instituto Unibanco

•

Giselle Rocha, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec)

•

Julia Callegari, Fundação Lemann

•

Le Maestro, rapper e integrante do Instituto Gerando Falcões

•

Lilian Kelian, Cenpec

•

Marcelo de Oliveira Léo, coordenador pedagógico da Escola Estadual
Ministro Costa Manso

•

Maria Carla Corrochano, pesquisadora da Universidade Federal de São
Carlos (UFScar)

•

Maria de Fátima Rodrigues, professora da Escola Estadual Maria Angerani

•

Milena Duarte, Fundação Itaú Social

•

Miriam Abramovay, pesquisadora da Faculdade Latinoamericana de Ciências
Sociais (Flacso)

•

Oneida Fioriti, diretora da Escola Estadual Ministro Costa Manso

•

Pricilla Kesley, Todos Pela Educação

•

Priscila Cruz, Todos Pela Educação

•

Raphaella Burti, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

•

Raquel Fernanda Fávero, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

•

Rosane Edmaig Arruda Dias, diretora da Escola Estadual Maria Angerani

•

Tatiana Klix, Instituto Inspirare

•

Vanessa Pipinis, TV Futura
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Contexto
O envolvimento das juventudes nas políticas públicas educacionais e nos projetos político-pedagógicos de suas escolas é determinante para ressignificar a educação brasileira,
especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, etapas que avançaram nas taxas de conclusão, mas encontram cada vez mais dificuldade para garantir o
engajamento dos adolescentes e jovens.
Assegurar que os estudantes vejam sentido em permanecer na escola é uma corrida
contra o tempo, uma vez que 1,5 milhão de brasileiros com idade entre 15 e 17 anos estão
fora do sistema de ensino. Muitas soluções têm sido testadas para reverter esse quadro,
mas poucas ou nenhuma delas envolvem as juventudes de forma intencional e efetiva.
Transformar a participação juvenil em uma das forças motrizes da educação é cada vez
mais uma condição fundamental para transformar a relação dos adolescentes e jovens com
a escola. O processo, no entanto, exige que gestores e educadores reconheçam os estudantes como detentores de conhecimentos e aproveitem esses saberes em favor da atualização das práticas pedagógicas. Também implica em abrir espaço para que os alunos sejam
ouvidos e envolvidos na construção de soluções para os problemas que comprometem a
qualidade do sistema educacional.
Diversas leis brasileiras, aprovadas a partir da Constituição de 1988, fomentam e/ou criam
as condições para que adolescentes e jovens possam participar de forma mais ativa, tanto das
decisões tomadas no âmbito das suas escolas, quanto da própria vida em sociedade.
Entre elas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990, é considerado um marco na construção de um arcabouço legal para a proteção social e garantia de
atenção especial às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Já com o Estatuto da Juventude,

de 2013, o país avançou no reconhecimento das experiências contemporâneas das novas
gerações ao ampliar a faixa etária de atenção para 15 a 29 anos e alargar o campo de reconhecimento de direitos, tais como à mobilidade, à diversidade, à participação política e à
cidadania. Ambas as leis são complementares e fundamentais para que a escola se conecte
com a garantia dos direitos dos adolescentes e jovens brasileiros. (Conheça referências
legais que respaldam a participação dos estudantes em prol da educação no Anexo 1
deste documento.)
No entanto, 53% dos participantes da pesquisa Agenda Juventude Brasil, da Secretaria
Nacional da Juventude, do governo federal, dizem que os governos conhecem as necessidades dos jovens, mas não fazem nada a respeito. Dentro das escolas, apenas 29% dos jovens
entre 13 e 21 anos dizem que são com certeza escutados, segundo a pesquisa Nossa Escola
em (Re)Construção, realizada pelo Instituto Inspirare/Porvir. (Conheça pesquisas sobre
juventudes, tecnologia, educação e participação no Anexo 2 deste documento.)
Sem acesso a canais formais de expressão e participação, grande contingente de estudantes ocuparam suas escolas entre os anos de 2015 e 2016, para manifestar suas insatisfações e demandar uma escola mais viva e conectada aos anseios das juventudes. As manifestações foram reforçadas pela multiplicação de coletivos e outros formatos de associação
presenciais e virtuais de adolescentes e jovens, voltadas à promoção de causas diversas.
O interesse das juventudes em participar expressa-se de forma cada vez mais potente,
assim como o desejo de não serem apenas escutados, mas de sentirem que suas contribuições são relevantes. O trabalho de mudança no fluxo de poder e comunicação nas escolas
e nas políticas educacionais passa pela criação de novas formas de escuta, inclusive para
contemplar os estudantes menos participativos ou com dificuldade de comunicação e expressão, que também têm o que dizer.
Diante disso, é imprescindível institucionalizar espaços e grupos plurais, como os grêmios
estudantis, bem como canais permanentes de diálogo, desde que integrados como valor
transversal a essência e a todas as atividades e instâncias escolares. Aí reside o potencial e
o desafio da expansão da participação juvenil em prol da transformação da educação.

11

12

Motivos
para participar
A participação amplia e fortalece a conexão dos estudantes com suas escolas e com as
políticas públicas de educação, promovendo mais interesse, confiança, colaboração, engajamento, aprendizado e cidadania.
Quanto maior o engajamento, maior o aprendizado. A educação não é um processo passivo, assim como os estudantes não são páginas em branco. Quando estimulados a
participar mais ativamente, tendem a ver mais sentido e prazer na educação. A participação
gera motivação e pertencimento, melhora as relações e o ambiente escolar, criando condições mais favoráveis ao aprendizado. Quando se engajam, os estudantes também aportam
ideias, conhecimentos e habilidades que contribuem para o seu próprio desenvolvimento
e dos seus colegas.
Quanto maior a contribuição, mais potente a mudança. Os jovens são os principais
interessados na melhoria da educação. Como vivem o cotidiano escolar, percebem o que
não está funcionando e têm opiniões importantes sobre o que precisa ser transformado.
Eles também conseguem ajudar os educadores a entender melhor as juventudes do século
21 e sua relação com a aprendizagem. Quando participam, os estudantes oferecem contribuições essenciais para ampliar a atratividade e a efetividade das escolas e das políticas
públicas educacionais.
Quanto maior a empatia, mais eficaz o processo de ensino e aprendizagem.
Educadores que não conhecem, nem consideram as características e a realidade dos seus
alunos, têm mais dificuldade de oferecer oportunidades educativas conectadas com seu

potencial, suas limitações, seus interesses e suas necessidades. Quando escutam e interagem
com os estudantes, gestores e professores conseguem conhecê-los melhor e lançar mão de
abordagens mais adequadas para promover a aprendizagem.
Quanto maior a participação, maior o preparo para a vida e a democracia. A
participação ajuda a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes importantes para
o século 21. Estudantes que participam do cotidiano das suas escolas e se envolvem em
discussões sobre políticas públicas de educação vivenciam experiências que os estimulam
e os preparam para assumir comportamentos mais éticos, responsáveis, cidadãos e democráticos.
Quanto maior a rede de colaboração, maior o impacto. Escolas e políticas públicas
que promovem participação dos estudantes e de outros agentes da comunidade escolar
têm mais chances de mobilizar conhecimentos, parceiros e recursos para superar seus desafios. Ao considerar diferentes perspectivas e engajar múltiplos colaboradores, conseguem
ampliar a sua capacidade de propor e implementar melhorias e transformações.
Quanto maior a inclusão, maior a confiança. A participação acolhe e valoriza o
potencial de cada aluno e fortalece a crença de que todos são capazes de contribuir e
aprender. Também amplia o entusiasmo e a confiança da comunidade escolar, tornando-a
mais otimista em relação à melhoria da educação pública brasileira.
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Propostas
Princípios norteadores da participação
A participação das juventudes na educação deve se pautar por princípios norteadores,
capazes de assegurar a qualidade e a legitimidade do envolvimento dos estudantes nas suas
escolas e nas políticas educacionais.
Reconhecimento das singularidades e inclusão das diversas juventudes. Processos
de participação dos estudantes devem reconhecer as singularidades, inclusive dos estudantes
com deficiência, e envolver as representações das diversas formas de ser jovem, que são
influenciadas por características de gênero, orientação sexual, raça/etnia, orientação religiosa, condição socioeconômica, além de outras especificidades relacionadas a identidades de
grupo e contextos regionais, por exemplo. Também precisam abranger todos os alunos interessados, particularmente aqueles em situações de maior vulnerabilidade e com histórico
de menor engajamento, para que suas opiniões sejam contempladas.
Diálogo aberto, horizontal e consequente. Gestores e professores devem se abrir
para escutar e considerar a opinião dos estudantes, evitando reações defensivas e buscando
compreender os seus pontos de vista. Também precisam criar oportunidades de diálogo
com as juventudes, para que possam trocar ideias, debater e chegar a consensos. Para que
não caiam em descrédito, processos de participação dos estudantes precisam gerar devolutivas e encaminhamentos, mesmo quando as propostas dos alunos não puderem ser atendidas integralmente.

Valorização das múltiplas formas de participação juvenil. Os jovens têm incorporado atividades cada vez mais diversificadas de participação, tanto presenciais, quanto virtuais.
Ainda que pouco convencionais, essas estratégias precisam ser respeitadas e valorizadas por
gestores e professores como manifestações das culturas juvenis e oportunidade de se abrir
espaço para novas formas de engajamento cidadão e de interação dos estudantes com a
escola e com os processos de aprendizagem.
Cooperação intergeracional. A participação dos estudantes deve criar oportunidade
para que jovens e adultos trabalhem de maneira cooperativa, seja para resolver problemas
cotidianos a desafios educacionais mais complexos. A intenção é articular a experiência dos
profissionais que atuam na área com a percepção, criatividade e contemporaneidade das novas gerações, que também vivem a educação no seu dia a dia. Parceria, corresponsabilidade
e colaboração intergeracional contribuem para criar mais sinergia e potencializar a mudança.
Criação de condições para a participação. Para que possam contribuir de forma horizontal e efetiva, os jovens precisam ter acesso a informações amplas e transparentes sobre
suas escolas, as políticas públicas de educação e as formas de participação disponíveis. O
engajamento requer uso de linguagem adequada e de meios de comunicação acessíveis. A
participação também depende da criação de condições estruturais que viabilizem o envolvimento de jovens que dispõem de menos tempo e recursos, inclusive os que trabalham, têm
filhos ou vivem em regiões mais distantes.
Conexão com projeto de vida. A participação tem mais sentido para os estudantes
quando eles conseguem conectar a transformação das suas escolas e das políticas públicas
de educação com a ampliação das suas oportunidades e a preparação para a vida e o futuro.
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Propostas práticas para fortalecer a participação
Uma participação verdadeiramente transformadora prescinde de estratégias e ações
cuidadosamente planejadas e implementadas. O Juventudes pela Educação listou uma série
de recomendações capazes de fortalecer o envolvimento dos estudantes em suas escolas
e nas políticas públicas.

Participação na escola
• Conhecimento: Aprofundar o conhecimento de gestores e professores sobre seus
alunos e as juventudes do século 21 (escuta, pesquisa, diagnóstico, estudo, roda de conversa, encontro, mentoria, observação).
• Formação docente: Preparar gestores e professores para incorporar práticas que
promovam a participação dos estudantes e atitudes empáticas na mediação de processos participativos (formação inicial e continuada, material de orientação, esclarecimento
de dúvidas, compartilhamento de boas práticas).
• Escuta: Consultar os estudantes sistematicamente sobre sua escola, aprendizagem e
participação no ambiente escolar (escuta, pesquisa, avaliação, caixa de sugestão, mapa
afetivo, mural interativo, ouvidoria).
• Diálogo: Criar canais de diálogo permanente entre gestores, professores e estudantes
(assembleia, roda de conversa, encontro, exercício de se colocar no lugar do outro).
• Colaboração: Envolver estudantes nas tomadas de decisão e na construção de propostas para melhorar a gestão, o ambiente e as práticas pedagógicas da escola (construção conjunta de acordos de convivência, discussão sobre regras, projetos e orçamento,
oficina para cocriação de soluções para os problemas da escola).
• Gestão democrática: Fortalecer a gestão democrática da escola, envolvendo representações e coletivos juvenis (participação dos estudantes em grêmios, conselhos escolares, conselhos de classe, associação de pais e mestres, entre outras instâncias, reconhecimento de outros grupos, coletivos e comissões estudantis).
• PPP: Institucionalizar a participação dos estudantes na construção do Projeto Político
Pedagógico das suas escolas.

• Discussões: Criar espaço e tempo nas escolas para envolvimento dos estudantes em
discussões sobre as políticas públicas de educação, integrando agendas nacionais e locais.
• Representação Estudantil: Repensar as formas de representação estudantil nas escolas (mapeamento do que funciona e do que precisa mudar, identificação de novas
possibilidades).
• Motivação: Estimular o interesse dos estudantes em participar (campanhas na escola e
em redes sociais, conexão com projeto de vida, sensibilização entre pares).
• Potencial: Fortalecer a capacidade de participação dos estudantes (informações, formações, discussões sobre direitos e deveres, mentoria e monitoria entre pares).
• Conexão: Utilizar a arte e as tecnologias para conectar a participação com o universo
das juventudes.
• Valorização: Reconhecer e difundir as produções e contribuições dos estudantes, inclusive para famílias e comunidade do entorno da escola (feiras, apresentações, eventos,
mídia comunitária).
• Relação de poder: Estabelecer relações com os alunos baseadas no diálogo, negociação e orientação, reafirmando e legitimando a autoridade dos adultos sem apelar para
o punitivismo e o autoritarismo.
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Participação nas Políticas Públicas de Educação
Nas eleições:
Voto: Conscientizar sobre a importância do voto aos 16 anos, estimulando o envolvimento dos jovens em discussões sobre as propostas dos candidatos para a educação.
Manifesto: Envolver jovens de todo o país na elaboração de manifesto com princípios
e propostas para fortalecer a participação dos estudantes e melhorar as políticas públicas
de educação e entregá-lo a candidatos ao Legislativo e Executivo.
Compromisso: Estimular a adesão dos candidatos a um pacto/plataforma pela educação estruturado com base no manifesto criado com os jovens.
Simulação: Envolver os estudantes em vivências educativas baseadas nas eleições, como
debates eleitorais sobre educação, acompanhamento das propostas dos candidatos para
a educação e simulação de papéis (o que eu faria pela educação se fosse um candidato).
Conscientização: Envolver os estudantes em discussões sobre temas relacionados às
eleições, como democracia, importância do voto, ética, papeis dos três poderes (Legislativo,
Executivo e Judiciário), legislação eleitoral.

Nas políticas públicas sob a responsabilidade do governo federal e das secretarias
de Educação:
• Participação: Incorporar a participação efetiva das diversas juventudes na elaboração,
avaliação e revisão das políticas públicas de educação.
• Consulta Juvenil: Criar mecanismos específicos para consulta aos estudantes sobre
mudanças nas políticas públicas de educação (escutas, pesquisas, plataformas).
• Fóruns: Fortalecer a participação das diversas juventudes nas instâncias de participação
que discutem as políticas públicas de educação, criando novos fóruns e ampliando o
percentual de jovens nos espaços existentes.
• Gestão Democrática: Observar o cumprimento da meta 19 do Plano Nacional de
Educação, que visa à elaboração de marcos legais e à implantação da gestão democrática em todas as redes de educação e escolas do país.

• Conferências: Promover conferências de juventudes para discutir as principais políticas
públicas de educação, especialmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a
reforma do Ensino Médio.
• Comunicação: Disseminar informações para os jovens sobre todos os mecanismos
disponíveis para participação dos estudantes em políticas públicas de educação.
• Acessibilidade: Elaborar versões simplificadas dos textos sobre as políticas públicas de
educação em em linguagem e canais acessíveis aos jovens, inclusive os com deficiências.
• Financiamento: Repassar recursos para que as escolas criem um fundo de financiamento permanente para projetos de grêmios e coletivos estudantis, e viabilizem a participação de estudantes em fóruns e eventos de discussão de políticas públicas.
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ANEXOS

Anexo 1: O papel ativo dos jovens na
educação está nas leis – Referências que
respaldam a participação
As condições para que adolescentes e jovens possam ter um papel ativo em suas escolas
e na sociedade passaram a ser criadas junto com a conquista de liberdades individuais no
país, após o fim da ditadura militar. Apesar de recente, o direito a participação dos estudantes em prol da educação no Brasil é garantido em diversas leis. Listamos as principais:

Lei do Grêmio Livre (Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985):
O direito a se organizar em entidades representativas e autônomas (grêmios estudantis)
foi assegurado aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio em 1985. A Lei nº 7.398
nasceu na esteira da redemocratização do Brasil, após décadas de restrição a garantias
individuais e à liberdade de imprensa, e foi, portanto, um grande avanço para fomentar a
participação dos jovens na educação. Pela legislação, os grêmios estudantis não devem atuar
somente com finalidades educacionais, mas também culturais, cívicas, desportivas e sociais.

Constituição Federal (Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988):
Em 1988, a Constituição Federal incluiu entre os princípios da educação brasileira a “gestão democrática do ensino público”, pressupondo a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em diferentes
etapas da gestão tanto nas escolas como nos sistemas.
A Constituição também incorporou a Emenda Constitucional de 10 de maio de 1985,
que permitiu que os jovens fizessem a opção de votar aos 16 anos.
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990):
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um marco na história dos direitos do
público infantil e juvenil em todas as esferas da cidadania. Além de determinar diversas medidas de proteção a crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos, reconhecendo-os como em
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fase de desenvolvimento, o documento avança ao se dirigir a crianças e adolescentes como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Essa perspectiva requer uma nova maneira de
observar os estudantes e de construir políticas públicas educacionais.
Dentre os aspectos considerados no princípio da liberdade, assegurado no Artigo 15,
estão a liberdade de expressão e opinião e de participação política para crianças e adolescentes. O documento prevê, ainda, no capítulo dedicado a educação, cultura, esporte e
lazer, o direito de o aluno ser respeitado pelos educadores e o direito dos estudantes a
organização e participação em entidades estudantis.

3ª Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996):
Em 1996, foi aprovada a terceira e mais importante base legislativa para a educação
brasileira, que regulamenta os princípios presentes na Constituição. No que diz respeito
à participação dos estudantes, a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) reforça, no
Artigo 14, a gestão democrática e estabelece entre seus princípios a participação das
comunidades local e escolar nos conselhos escolares (órgãos colegiados que têm como
atribuição discutir questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras da escola).
Entre as atribuições mais relevantes dos conselhos está a elaboração do Projeto Político
Pedagógico da escola, documento que define a identidade da unidade de ensino.
Já o Artigo 17 destaca que as escolas têm “autonomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeira”, o que significa que as instituições têm respaldo legal para experimentar,
por iniciativa própria, gestões que ouçam e envolvam professores e alunos nas decisões.
A LDB ainda determina valores transversais que fomentam o protagonismo jovem. No
Artigo 12 é previsto que a educação básica tem como finalidade a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Se considerarmos este princípio como mandatório,
espaços e canais diversos que assegurem e estimulem a participação das juventudes não podem estar apartados da escola. Da mesma forma, as diretrizes para as etapas de ensino (Infantil, Fundamental e Médio) incluem expressões como projeto de vida e formação integral,
que corroboram a necessidade de incluir jovens na discussão daquilo que se faz nas escolas.

1º Plano Nacional da Educação (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001):
Embora poucas metas do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre
2001 e 2011, tenham sido cumpridas, o documento incluía algumas referências à participação entre suas diretrizes. Na 10.2, o texto previa que a formação docente deveria
contemplar vivência de formas de gestão democrática. Ainda sobre esse modelo, o texto
apontava, na diretriz 11.2 e 11.3.2, que cada rede de ensino deveria implementar a gestão
democrática, abrangendo Conselhos de Educação e conselhos escolares.

Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013):
Um marco na consolidação de direitos dos jovens entre 15 e 29 anos, o Estatuto da
Juventude determina direitos transversais para as juventudes, de forma semelhante ao que
faz o ECA para as crianças e adolescentes. No Artigo 2º, entre os princípios norteadores
do documento que se alinham com a promoção da escuta atenta na escola estão a promoção de autonomia, da participação política e social e do diálogo com os jovens. Além disso,
alinhado às novas formas de organização e manifestação das juventudes, o texto também
aponta o respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude.
No que diz respeito às instâncias participativas e à gestão democrática, o Estatuto garante, no Artigo 12, a participação efetiva do segmento juvenil, respeitada sua liberdade de
organização, nos conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática das escolas e
universidades. Para o Estatuto, a garantia de presença dos estudantes não é o suficiente,
mas é preciso estimular a democratização.
Além disso, a lei avança em relação às demais legislações ao propor a inclusão das juventudes não apenas nos espaços e na tomada de decisões locais, como também na formulação das políticas públicas. Esse direito está previsto Artigo 3º, que diz que os agentes
públicos devem incentivar a ampla participação juvenil em formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas.

Plano Nacional da Educação - PNE (Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014):
O segundo Plano Nacional da Educação (PNE), aprovado em 2014, é a legislação mais
recente a garantir a participação juvenil na escola e na educação. Plano norteador da educação brasileira até 2024, o texto assegura, na Meta 19, a efetivação da gestão democrática.
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Entre as estratégias para alcançar essa meta, estão previstos o estímulo à constituição
e ao fortalecimento de grêmios estudantis, assegurando, inclusive, espaços adequados e
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares; assim como o estímulo à constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional. Outra estratégia diz que alunos devem ser
consultados na formulação dos Projetos Políticos Pedagógicos, currículos escolares, planos
de gestão escolar e regimentos escolares.
Embora não explicite novas formas de participação juvenil, o PNE faz mais do que
apenas apoiar a importância de entidades participativas ao impor um compromisso com
insumos para que o diálogo se efetive, dando resposta a uma das principais reivindicações
das juventudes escolares organizadas.

Anexo 2: O que os jovens dizem sobre a
educação? Uma análise baseada em cinco
pesquisas que dão voz às juventudes
brasileiras
• Repensar o Ensino Médio – Todos Pela Educação (2017)
• Juventude conectada 2 – Fundação Telefônica (2016)
• Nossa Escola em (Re)Construção – Porvir (2016)
• Voz do Jovem – Mapa Educação (2016)
• Agenda Juventude Brasil – Secretaria Nacional da Juventude (2013)
O Brasil não consegue oferecer uma experiência de educação engajadora e de qualidade para seus adolescentes e jovens. 16% da população entre 15 e 17 anos está fora da
escola, o que significa que 1,5 milhão de indivíduos estão excluídos do sistema educacional1.
Quase a totalidade deles já frequentou a escola, mas evadiu. Dados do Inep/MEC de 20172
indicam que a taxa de evasão no 1º ano do Ensino Médio é de 13%. Além disso, os que
estão na escola aprendem pouco. A taxa de aprendizagem adequada em matemática no
3º ano do Ensino Médio atingiu a marca mais baixa (7%) desde que o monitoramento do
índice começou a ser realizado, há 20 anos3.
Tais desafios impactam no acesso ao ensino superior. A taxa de jovens entre 18 e 24
anos matriculados na universidade é de apenas 18%. Embora esse índice tenha dobrado,
entre 2001 e 2015, ainda está distante da meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que
estipula uma taxa de 33% até 20244. No quartil mais pobre da população, o indicador é de
apenas 7% (era de 0,8% em 2001). 5 Quando observamos a escolaridade da população de
18 a 29 anos, os jovens mais pobres têm, em média, somente 8,5 anos de estudo – ou seja,
1 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. No cálculo são excluídos da população e 4 a
17 anos aqueles que já concluíram o Ensino Médio. Fonte: IBGE
2 Fonte Inep. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206>
3 Fonte: Relatório De Olho nas Metas 2015-2016, do Todos Pela Educação. Disponível em <https://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/olho_metas_2015_16_final.pdf>
4 Lei nº 13.005/2014
5 Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2017, do Todos Pela Educação. Disponível em <https://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/anuario_brasileiro_da_educacao_basica_2017_com_marcadores.pdf>
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menos que o Ensino Fundamental completo. Entre os jovens dessa faixa etária residentes
na área rural, o indicador é ainda mais baixo: 8,3 anos6.
Os indicadores mostram a necessidade de uma mudança no sistema educacional brasileiro, embora ninguém tenha clareza dos melhores caminhos para a superação desses
desafios.
E se abríssemos canais de escuta, o que diriam os jovens acerca de suas experiências
com a escola? Entre 2013 e 2017, cinco pesquisas – quatro de instituições da sociedade civil
e uma do governo federal – coletaram importantes apontamentos das juventudes sobre
o sistema educacional. Os resultados dão pistas de como podemos repensar o modelo de
escola e mostram a necessidade do diálogo com os estudantes para a formulação e implementação de políticas educacionais exitosas.
Embora as cinco pesquisas tenham focos e metodologias diferentes, há entre elas significativas convergências, que são abordadas neste documento.

As pesquisas
O estudo Repensar o Ensino Médio, organizado pelo Todos Pela Educação, entrevistou, no segundo semestre de 2016, 1.551 jovens entre 15 e 19 anos – uma amostra
que representa estatisticamente os 17 milhões de jovens nessa faixa etária. A coleta de
respostas mesclou abordagem virtual, presencial e por telefone, e teve uma etapa qualitativa com grupos focais em 8 cidades de 4 estados brasileiros. O objetivo foi aferir a
importância que os jovens dão a diferentes atributos do Ensino Médio brasileiro e o grau
de satisfação com esses mesmos atributos, além de diagnosticar as perspectivas de estudo
dos jovens – em particular quanto à formação técnica e profissional.
Já a pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção, realizada pelo portal Porvir, mantido
pelo Instituto Inspirare, em parceria com a Rede Conhecimento Social, deu espaço para
adolescentes e jovens avaliarem a escola que têm e imaginarem escolas ideais em quatro
dimensões: a escola que deixa mais feliz; a escola para aprender mais; a escola inovadora;
e a escola que respeita a individualidade de todos. Foram consultados por canal virtual
132 mil jovens de 13 a 21 anos entre abril e julho de 2016, principalmente nos estados
de São Paulo e Goiás.
6 Fonte: idem.

Voltada a entender a interação das juventudes nos meios digitais, a pesquisa Juventude
Conectada 2, da Fundação Telefônica, entrevistou 1.440 jovens de 15 a 29 anos que acessam a internet com frequência semanal (abordados em pontos de maior fluxo de pessoas),
além de ter conduzido dez discussões em grupo em cinco capitais.
A quarta pesquisa, intitulada Voz do Jovem, foi organizada pelo movimento Mapa Educação com o intuito de responder o que as juventudes esperam e pensam da educação.
Nela, 11.519 jovens de 9 a 24 anos responderam voluntariamente a um questionário pela
internet, com maior concentração na região Sudeste.
Este documento traz ainda os insumos da pesquisa Agenda Juventude Brasil, cujos
resultados foram coletados entre abril e maio de 2013, coordenada pela Secretaria Nacional da Juventude, do governo federal. A pesquisa traça o perfil dos jovens de 15 a 29 anos
e suas opiniões sobre diversos temas da sociedade, com base em uma amostra de 3.300
entrevistados em 187 municípios (todos os estados foram contemplados). A amostra foi
construída para representar estatisticamente os 51,3 milhões de jovens nessa faixa etária
em 2010. Apesar de retratar um momento mais distante, essa é a mais recente pesquisa
oficial do governo federal sobre os jovens brasileiros.

Perﬁl dos jovens de 15 a 29 anos
(2015)

Não trabalha
e não estuda
22,5%

Só trabalha
40,9%

15 a 17 anos
21,8%

Só estuda
24,9%

25 a 29 anos
32,3%

Trabalha
e estuda
11,6%

18 a 24 anos
45,9%

População total na faixa etária
48.345.062
Rural
14,7%
Masculino

Feminino

50,5%

49,5%

Urbana
85,3%

Fonte: Pnad/IBGE
Elaboração: Todos Pela Educação
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Motivação dos estudantes
Uma das afirmações mais frequentes quando se analisa o comportamento dos jovens
é a de que eles são desinteressados pelos estudos. Contudo, eles próprios não confirmam
essa desmotivação. De acordo com a pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção, somente
4% dos jovens dizem que ‘com certeza não gostam de estudar na escola deles’; por outro
lado, 47% dizem que ‘com certeza gostam de estudar’.
Já a pesquisa Voz do Jovem apontou que apenas 3% reportam odiar estudar, enquanto
50% dizem gostar muito de estudar. O levantamento indica também que à medida que
aumenta a renda familiar do jovem, há uma queda sistemática na vontade de ir à escola.
Você acha que a educação fará você
alcançar seus sonhos?

Você só vai à escola porque é obrigado?
1.00

1.00

Não, sempre
vou porque
quero

0.50

0.25

Com certeza, não

0.75

Quase nunca

Acho que não

Quase sempre

Acho que sim

Sim

Com certeza sim

Proporção

Proporção

0.75

0.50

0.25

0.00

0.00
0 a 1085

1085
a 1734

1734
a 7475

7475
a 9745

> 9745

0 a 1085

1085
a 1734

Renda

Gráfico 3.11
Motivação para ir à escola, por renda

1734
a 7475

7475
a 9745

> 9745

Renda

Gráfico 3.12
Educação e sonhos, por renda
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Dois fatores são assinalados como os principais responsáveis pela perda de interesse
pelos estudos: o conteúdo apresentado em sala de aula (incluindo o formato tradicional
como ele é exposto) e a falta de participação dos alunos nas decisões da escola.
No que diz respeito à motivação dos jovens pela educação, é importante levar em conta
que a educação básica é vista pela maioria deles como uma etapa de preparação para a
educação superior e para o mercado de trabalho. A pesquisa Repensar o Ensino Médio
revela que, para 70% dos jovens de 15 a 19 anos, o principal estímulo para cursar o Ensi-

no Médio é o preparo para entrar na faculdade (vestibular). Do mesmo modo, a pesquisa
do Porvir aponta que o foco principal da escola ideal deveria ser preparar para o ENEM/
vestibular e para o mercado de trabalho. Esse desejo se repete em todas as dimensões
consideradas para imaginar a escola dos sonhos.

Principal motivação para cursar o Ensino Médio (%)
100
80

71,4

69,4

60
40

16,6

20

10,2

15,5

9,8

3,3

-

0

Total

Cursando o Ensino Médio

Se preparar para entrar numa faculdade / fazer o vestibular
Obter formação básica para arrumar um trabalho
Ter mais conhecimento, formação para a vida
Conseguir um diploma de Ensino Médio e parar de estudar
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A dificuldade para continuar os estudos é um fator que deve ser levado em consideração na elaboração de políticas públicas para engajar estudantes e reduzir a evasão. De
acordo com a pesquisa do Todos Pela Educação, 86% dos jovens têm alguma dificuldade
para seguir adiante na trajetória escolar. Para 42% dos jovens, o maior desafio para prosseguir estudando é financeiro. A segunda maior dificuldade é a conciliação entre estudo e
trabalho (14%). Tal cenário é corroborado também pela pesquisa do Mapa Educação, cujos
dados revelam ainda que a necessidade de trabalhar é maior entre os jovens das faixas de
renda mais baixas.
Principais dificuldades para seguir os estudos (%)
45
40

41,7
39,6

35
30
25
20
15
10
5

13,813,6

10,710,3

17,2
14,4
9,3 9,9

8,1 7,4

5,3 4,4

4,8

8,5 8,2
3

2,8 2,4

2,5 2,2

2,3 2

0

Total

Estudantes do Ensino Médio
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2,2 1,9
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Contextualização do ensino
e organização curricular
O baixo apelo do conteúdo e do formato das aulas indica a necessidade de conceber
uma nova abordagem educacional, atualizada e com sentido. Os entrevistados pela pesquisa
do Mapa Educação foram unânimes em dizer que um ensino voltado exclusivamente para
uma formação técnica, altamente conteudista, é insuficiente e desatualizado. Como alternativa a esse modelo, os jovens apontaram a contextualização dos assuntos curriculares de
acordo com a realidade do aluno. Argumento semelhante foi levantado em um dos grupos
focais da pesquisa da Fundação Telefônica, por jovens entre 16 e 19 anos, das classes A e B,
em São Paulo:
“Esse é outro grande problema, a falta de contextualização com o cotidiano do estudante. Não acontece e se torna um estudo sem sentido”.
A propósito de uma nova estrutura curricular que possa abrir espaço para uma educação mais próxima dos estudantes, dois tópicos são destacados: disciplinas eletivas e maior
presença da modalidade de Ensino Técnico. Em qualquer que seja o tipo de escola idealizada pelos jovens, a organização curricular mais interessante traz disciplinas obrigatórias
combinadas à possibilidade de escolha de outras, segundo o documento do Porvir.
Já a pesquisa do Todos Pela Educação traz a informação de que, para 78% dos jovens,
‘matérias dirigidas à formação profissional, técnica e aconselhamento são muito importantes’. Neste mesmo documento, 76% dos alunos do Ensino Médio estariam dispostos a
trocar um terço das disciplinas comuns por técnicas. A aceitação da proposta é maior na
região Nordeste e entre estudantes das classes B e DE.
Aceitação de troca por Ensino Técnico para estudantes do Ensino Médio (%)
100
80
60

76,5

82,9 85,5
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40
20
0
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Infraestrutura das escolas
Para além da reforma pedagógica, a condição física das escolas também preocupa os jovens. A pesquisa Repensar o Ensino Médio, por exemplo, revela que a infraestrutura escolar
é um dos atributos da escola do Ensino Médio mais relevantes e, ao mesmo tempo, menos
satisfatórios para os estudantes. Cerca de 28% dos entrevistados deram notas abaixo de
5 (em uma escala de 0 a 10) para o equipamento de suas escolas de Ensino Médio. Na
Nossa Escola em (Re)Construção, 46% consideram o prédio e a estrutura de suas escolas
inadequados. Já o indicador de infraestrutura adequada divulgado pelo Observatório do
PNE mostra que apenas 25% das escolas públicas de Ensino Médio tinham os itens de infraestrutura preconizados pelo PNE7. Na rede privada, o indicador é de 49%.
Outras diferenças entre escolas públicas e privadas aparecem nas pesquisas com os
jovens. Na consulta do Mapa Educação, por exemplo, a porcentagem de alunos de escolas
públicas que relata instalações adequadas é cerca de 30 pontos percentuais menor que em
escolas particulares. A desigualdade se repete quanto à falta de material didático.
As instações da sua escola são ruins?

Faltam materiais didáticos na sua escola?

1.00

1.00

Sim,
atrapalha muito

0.75

Sim, atrapalha

Sim, atrapalha
um pouco

Sim, mas
não atrapalha

Sim, mas
não atrapalha

Não

0.50

Não

0.50

0.25

0.25

0.00

0.00
Pública

Militar

Privada

Sim, atrapalha

Sim, atrapalha
um pouco

Proporção

Proporção

0.75

Sim,
atrapalha muito

Pública

Tipo de escola

Gráfico 3.4
Qualidade das instações, por tipo de escola
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Privada

Gráfico 3.5
Disponibilidade de material, por tipo de escola
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7 Calculado a partir do Censo Escolar 2015.

Militar

Tipo de escola
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Entre os jovens da classe DE, a infraestrutura escolar é o atributo com segundo maior
nível de insatisfação, de acordo com a pesquisa do Todos Pela Educação. Na classe C, o item
é o 8º atributo mais insatisfatório.

Conexão e tecnologia
A precariedade da infraestrutura física das escolas que atendem os estudantes em situações socioeconômicas mais vulneráveis é também uma barreira para uma educação conectada, bem como para uma ampliação das oportunidades desses estudantes, como aponta a
pesquisa da Fundação Telefônica. A Juventude Conectada revela que 92% dos jovens concordam totalmente que a internet possibilita maior acesso a conhecimentos e informações.
A internet amplia a visão dos estudantes, aproxima o aprendizado do cotidiano e de suas
práticas, proporciona maior autonomia para o aluno e qualifica as demandas por melhorias
no ensino tradicional, de acordo com o levantamento. Apesar disso, não há um consenso
entre os estudantes quanto à internet ajudar ou atrapalhar os estudos. Ainda assim, dois
pontos do documento merecem destaque: 48% dos jovens acreditam que vídeos didáticos
ajudam a aprender na escola e o estudo é o segundo maior motivo de acesso à internet
para os jovens da categoria “hiperconectados”. Para um dos participantes do grupo focal
de Curitiba, de 20 a 24 anos, das classes C e D, a internet é um apoio complementar, pois
“muitas vezes aquilo que você não entendeu em sala de aula, você consegue entender melhor na internet. Explica melhor, com as nossas palavras. Explica do jeito que a gente fala”.
Os jovens, portanto, não pensam na internet como uma substituta da sala de aula. A
pesquisa do Todos Pela Educação traz a informação de que apenas 11,8% deles acreditam
que as aulas pela internet podem entrar no lugar das presenciais e apenas 16,7% dos jovens
dizem que aprendem mais com a internet que com um professor.
A tecnologia, no entanto, é vista como um dos principais atributos para tornar uma instituição de ensino mais atraente para os estudantes. De acordo com a pesquisa do Porvir,
a forma de aprendizado associada a uma escola ‘mais feliz’ é ‘aprender usando tecnologia’;
e os conteúdos preferidos dos respondentes para a felicidade são tecnologia, esportes e
bem-estar e matemática.
Os dados levantados por Porvir e Todos Pela Educação convergem quanto à percepção
negativa que os estudantes têm sobre a tecnologia disponível na escola atualmente. No
documento Nossa Escola em (Re)Construção, entre 11 aspectos da escola avaliados pelos

respondentes, o uso da tecnologia teve a maior proporção de respostas ‘tá tenso’ (21%). Já
na pesquisa Repensar o Ensino Médio, as aulas de informática são o atributo mais insatisfatório das escolas de Ensino Médio.
Atributos menos satisfatórios - Bottom 6 Box (%) - para quem cursa o Ensino Médio
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Postura do professor e condições de ensino
Um dos aspectos importantes quando se fala de tecnologia na escola está ligado ao
preparo dos professores para fazer um bom uso pedagógico de dispositivos inovadores.
Nesse sentido, a pesquisa da Fundação Telefônica reforça a importância de os professores
atuarem como mediadores do uso da tecnologia. De acordo com a pesquisa, os “jovens
concordam que a lógica de ‘comprar um tablet para cada aluno matriculado’ não ajuda se
não vier acompanhada de projetos de formação para o docente. (...) O professor que não
recebe formação adequada, que não passa por um processo de concepção de novos processos pedagógicos, que levem em consideração o que cada tecnologia pode agregar ao
que é ensinado, acabam propondo que o aluno utilize o tablet para copiar o conteúdo da
lousa” (Pesquisa Juventude Conectada 2 – Fundação Telefônica – pág. 106).
A função de mediadores não se limita, entretanto, ao uso da tecnologia. Segundo a pesquisa do Mapa Educação, os professores precisam estar preparados para intermediar os
processos de discussão e saber lidar com os questionamentos gerados nos debates em sala
de aula.
A pesquisa organizada pelo Todos Pela Educação foi a que mais se aprofundou nos
atributos mais importantes de um professor de Ensino Médio na perspectiva dos jovens.
Como resultado, os 5 atributos dos docentes mais relevantes são: paixão pela profissão;
não desistir dos alunos; cobrar os alunos; ter foco na preparação para vestibulares e estimular a curiosidades dos alunos.
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Chama a atenção que, na rede privada, o uso de linguagem atual por parte dos professores tem alto grau de importância, e que a cobrança e os exemplos práticos por parte dos
docentes sejam menos valorizados. Os estudantes da classe DE dão, por sua vez, maior
valor à cobrança de comprometimento do aluno e à persistência do professor. Na classe C,
o destaque é para a paixão pela profissão.
Outro indicador relevante encontrado no estudo é que a carreira docente não é uma
profissão atraente para os jovens: 62% dos estudantes do Ensino Médio nunca pensaram
em seguir essa carreira e 24% até pensaram, mas desistiram. Os principais motivos para a
rejeição são a falta de respeito dos alunos em relação aos professores, o baixo salário inicial
e o pouco reconhecimento da sociedade.
As condições ruins de remuneração docente também são retratadas pela pesquisa do
Mapa Educação: todos os entrevistados, sejam alunos ou professores, foram unânimes em
concordar que os docentes não recebem um salário justo para o cargo que exercem.
Por quais motivos desistiu ou não pensou em se tornar professor? - Geral
25

20,9
20

17,7
14,2

15

11
10

8,6

7,3

6,8
4,4

5

9,7

4,2

0
Pouco respeito
dos alunos com a
figura do
professor

Baixo salário
inicial

Pouco
reconhecimento
da sociedade

Condições
difíceis de
trabalho

Falta de vocação Tem interesse É uma profissão
Pouca
profissional
por outra área
que requer
perspectiva de
muita paciência crescimento na
carreira

Outros

Não tem
interesse

Pesquisa Repensar o Ensino Médio – Todos Pela Educação - pág. 56

Segurança nas escolas
Outro tópico de alta relevância para os jovens no ambiente escolar e em seu entorno
é a segurança. Como traz a pesquisa Agenda Juventude Brasil, a dimensão de segurança/
violência é a que mais preocupa os jovens atualmente, mencionada espontaneamente por
43% dos jovens; ela é a maior preocupação para 24% deles (a segunda dimensão com
maior destaque é a do emprego, mencionada por 34% dos jovens).
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A violência tem grande peso na vida dos jovens, não apenas pela sensação perene de
insegurança que pode atrapalhar os estudos e as atividades de lazer, mas também por
traumas familiares que podem marcar a trajetória dos indivíduos. A mesma pesquisa do
governo federal mostra que 51% dos jovens já perderam algum parente, grande parte por
assassinato, e revela também que 11% dos jovens já perderam 3 parentes ou mais.
A pesquisa do Todos Pela Educação também aponta a segurança como o aspecto mais
relevante de uma escola de Ensino Médio para seus estudantes (85% atribuíram muita importância a essa dimensão). Esse tema contempla tanto a segurança intraescolar, referente
a brigas e bullyings, quanto questões de segurança externas à escola, como arrastões.
Atributos mais relevante - Top 2 Box (%) - para quem cursa o Ensino Médio
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O que não pode faltar na escola
Além das análises dos jovens sobre as condições atuais de ensino nas escolas brasileiras, as cinco pesquisas também trazem – direta ou indiretamente – os apontamentos das
juventudes sobre o que não pode faltar nas escolas. É possível perceber que as principais
demandas dizem respeito a elementos básicos e que já deveriam ser universais, estando a
maioria delas previstas em estratégias do PNE, a ser cumprido até 2024.
Segundo a pesquisa do Todos Pela Educação os atributos mais relevantes para os jovens
são questões estruturantes de qualquer escola: segurança, atenção às pessoas com deficiência, professores presentes e boa infraestrutura.

Na pesquisa da Fundação Telefônica, o destaque feito pelos jovens é dado à garantia do
acesso às tecnologias, em particular à infraestrutura de internet. O uso mais frequente da
tecnologia (que não se limita somente ao laboratório de informática) também aparece na
pesquisa do Porvir, que ainda contempla uma demanda por área verde e equipamentos
esportivos. Do ponto de vista de atividades escolares, os participantes da Nossa Escola
em (Re)Construção disseram que não podem faltar práticas em laboratório, visitas fora da
escola e campeonatos esportivos.
Passeios culturais também são demanda das juventudes, como traz a pesquisa do Mapa
Educação. A esse desejo somam-se aulas de teatro, música e clubes de leitura e de cinema.
A escola deve trabalhar habilidades que ajudem os jovens no futuro, além de dar espaço ao
desenvolvimento de projetos e rumos próprios, com interdisciplinaridade, debates em sala
de aula e ensino de atualidades, segundo o levantamento Voz do Jovem.
Indiretamente, a pesquisa Agenda Juventude Brasil sugere os tópicos de discussão que
mais atraem os jovens. Para debater com a sociedade, por exemplo, o maior interesse é por
‘desigualdade social e pobreza’ (40%), violência (38%) e drogas (38%). Com os amigos, eles
querem conversar sobre drogas (41%), sexualidade (31%) e violência (30%).
A pesquisa do Mapa Educação assinala ainda duas demandas concretas que podem ser
foco de políticas públicas nos próximos anos: a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular de qualidade e que leve em consideração as opiniões dos estudantes; e
o fortalecimento dos grêmios estudantis e das representações de classe, com o intuito de
planejar e gerir o conteúdo das atividades de ensino.

Protagonismo dos jovens para
a melhoria escolar
A demanda por uma maior participação estudantil nas decisões escolares, através da
representação orgânica e de canais de diálogo, é um ponto convergente entre todas as
pesquisas. De acordo com a escuta do Porvir, somente 29% dos respondentes diriam com
certeza que, na escola deles, os alunos são ouvidos. Já a pesquisa do governo federal mostra
que os jovens nem sequer sentem-se contemplados pelas políticas dos governos. Apenas
18% dizem que os governantes promovem ações voltadas para a juventude; 53% dizem que
os governos conhecem as necessidades da juventude, mas não fazem nada a respeito; 20%
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não sabem se os governos têm ações voltadas para a juventude; e, para 8%, os governos
não conhecem e nem se preocupam com as necessidades dos jovens.
O governo brasileiro e as ações para a juventude
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Mas os jovens não acreditam que a mobilização pela melhoria escolar deve ser feita
apenas pelos governos ou veículos de comunicação. Segundo a pesquisa do Todos Pela
Educação, 90% deles dizem que esse processo deve ocorrer dentro da própria escola. Adicionalmente, o estudo do governo federal indica também que 91% dos jovens acreditam
que a juventude pode mudar o mundo e que, para 98% deles, melhorar a educação do país
é um desafio muito importante a ser enfrentado.
É preciso, contudo, um esforço urgente para estruturar canais de diálogo que sejam
atraentes para as juventudes e que permitam uma comunicação qualificada, permitindo que
os estudantes contribuam em alto nível para as definições de desenvolvimento das escolas.
Sendo Facebook, Twitter e Whatsapp as principais ferramentas de mobilização e participação social das juventudes, é essencial pensar em ferramentas de diálogo online entre
jovens e escolas, como sugere a pesquisa da Fundação Telefônica. Embora os dados mostrem que a maioria dos jovens considera que os ativismos e práticas de participação social
não devem se limitar à internet e às redes sociais, eles dizem que há maior probabilidade

de participar de movimentações que comecem no ambiente online e terminem presencialmente. A tecnologia, nesse sentido, precisa ser entendida como um facilitador.
Esse tópico também é relevante para que os canais capazes de potencializar as múltiplas vozes das juventudes sejam identificados. A pesquisa Agenda Juventude Brasil revela
que as maiores taxas de participação são em grupos religiosos (19%), clubes/associações
esportivas ou de lazer (18%) e associações estudantis/grêmios (17%). As menores taxas de
rejeição são a clubes/associações esportivas (40%) e a grupos de defesa do meio ambiente
(44%). A pesquisa do Porvir também traz destaque para a participação em grupos ligados
a igrejas: 34% dos jovens reportaram ter esse tipo de vínculo, enquanto 11% disseram participar de coletivos ou grupos juvenis.

REDE DE ENSINO E OUTROS VÍNCULOS
Escola pública x privada
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Já a pesquisa do Todos Pela Educação retrata um quadro diferente. Dos jovens de 15 a
19 anos, 43% dizem ter participado de algum movimento social no ano anterior à entrevista (2015). Dos que participaram, 28% envolveram-se com algum tipo de movimento, 7%
participaram de dois tipos de movimento e 8% de três ou mais tipos de movimento. A taxa
de participação é maior na classe A (71%) e menor na classe C (39%).
A divergência com as pesquisas anteriormente citadas reside nos tipos de movimento
social dos quais os jovens mais participaram. Manifestações/passeatas públicas tiveram participação de 36% dos jovens; greves e petições/abaixo-assinados tiveram ambas 27% de
participação, enquanto o percentual em grupos religiosos foi consideravelmente menor,
20%.
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As pesquisas mostram que um olhar atento à diversidade nas formas de inserção social
das juventudes é imprescindível, tendo em vista a necessidade de impulsionar a participação
juvenil nos processos de melhoria educacional – inclusive na construção de soluções para
os desafios da evasão escolar e do baixo desempenho acadêmico. A participação nas decisões da escola amplia o interesse dos estudantes pela instituição e dá maior sentido ao estudo, como enuncia a pesquisa do Mapa Educação. É preciso, nessa perspectiva, ampliar não
apenas os espaços físicos nos quais as juventudes possam vocalizar suas ideias, mas também
a forma como o diálogo se dá – fortalecendo o potencial de incidência concreta dos jovens.

Anexo 3: Para saber mais e envolver os
jovens nas decisões - Materiais de apoio à
participação
À medida em que cresce a demanda entre adolescentes e jovens por participação na
escola e em políticas públicas de educação aumenta também a busca por referências e
orientações sobre o tema. Listamos alguns conteúdos que apoiam a implantação de estratégias e processos de participação:
• Faz Sentido – Plataforma do Instituto Inspirare e Instituto Unibanco traz estudos,
práticas e trilhas para apoiar professores, escolas e redes das etapas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. As trilhas são guias práticos para repensar práticas a partir
de processos de escuta, cocriação, desenvolvimento e experimentação.
Acesse: www.fazsentido.org.br
• Guia Participação Cidadã para Educadores – Material elaborado pela ONG Viração apoia educadores sociais e professores a promoverem um debate sobre participação cidadã com seus alunos. O guia traz conceitos e sugestões para atividades
pedagóficas.
Acesse: www.conteudo.viracao.org/guia-de-participacao-cidada-para-educadores
• Participação Cidadã de Adolescentes e Jovens – Publicação do Unicef apresenta
marcos legais nacionais e internacionais, organiza e atualiza conceitos sobre participação na perspectiva dos jovens e registra práticas e espaços de participação.
Acesse: www.unicef.org/brazil/pt/activities_28851.htm
• Participação dos Estudantes na Escola – Guia desenvolvido pelo Porvir tem informações sobre o universo dos adolescentes e jovens, o que é participação, por
que é importante e como promovê-la em escolas. Também traz dicas práticas para
educadores e armadilhas que atrapalham a participação. dos estudantes.
Acesse: www.porvir.org/especiais/participacao
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• Participação Juvenil: Guia de Oficinas – Guia traduzido para o português pelo
CENPEC, com apoio da Fundação Itaú Social, orienta interessados em se tornar facilitadores de oficinas de Participação Juvenil. A publicação traz modelos de atividades,
avaliações e reflexões sobre o tema.
Acesse: educacaoeparticipacao-producao.s3.amazonaws.com/wp-content/
uploads/Guia-de-Participacao-Juvenil-Versao-Final.pdf
• O ser e o agir transformador - para mudar a conversa sobre educação – Livro publicado pelo programa Escolas Transformadoras Brasil, iniciativa da Ashoka e
do Instituto Alana. Apresenta 15 escolas que protagonizam uma nova compreensão
sobre a educação em seus territórios e no país, inclusive no tema protagonismo do
estudante.
Acesse: escolastransformadoras.com.br/materiais/livro-o-ser-e-o-agirtransformador-para-mudar-conversa-sobre-educacao/
• Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas: Por que frequentam? – Estudo organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Organização
dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e Ministério da Educação, cuja questão central é o porquê de alguns jovens permanecerem
na escola e outros a abandonarem.
Acesse: flacso.org.br/files/2015/11/LIVROWEB_Juventudes-na-escola-sentidose-buscas.pdf
• Maleta Juventudes - Kit composto por uma seleção, em DVD, de programas do
acervo do Canal Futura e indicações de outras fontes, como filmes, documentários
e sites sobre juventudes. Também inclui material impresso e produtos lúdicos e educativos.
Acesse: futura.org.br/maletas/maleta-juventudes/

• Novos Fluxos na busca por oportunidades: Trajetórias de jovens nas periferias da cidade - Estudo com recomendações para gestores e educadores sociais,
da Fundação Itaú Social em parceria com Instituto Fernand Braudel de Economia
Mundial, realizado a partir de escuta de jovens de bairros periféricos de São Paulo e
São Bernardo do Campo.
Acesse: bit.ly/novosfluxosnabuscaporoportunidades
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