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RESUMO 

A juventude sempre foi considerada um período delicado, pois uma série de conflitos desafia 

os jovens.  Surgem inquietações e questionamentos que exigem respostas, e nem sempre a 

família, a escola e a  sociedade como um todo está preparada para isso. Além dessas,  há 

também outras questões ligadas a desigualdade social  que exclui uma grande parcela desses 

jovens, tornando-os por vezes, apáticos, individualistas e hedonistas. Se enquadrar nos 

“padrões de aluno” estabelecidos pela maioria das escolas talvez seja o maior deles. Faz-se 

necessário reconhecer que  o problema não está no jovem, mas sim na estrutura social 

oferecida a estes jovens, é imperioso que criemos espaços significativos que permitam a 

participação ativa e efetiva do jovem estudante na dinâmica social de sua comunidade. 

Oferecer oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades individuais dos 

estudantes se torna uma das contribuições mais significativas da escola na atual conjuntura. 

Para tanto esta comunicação tem por objetivo fomentar a formação de clubes de interesses no 

ensino médio como um espaço para manifestação das diversidades e o protagonismo juvenil. 

Partimos de uma experiência vivenciada e de relatos de alunos da Escola Estadual Dom 

Bosco, em Lucas do Rio Verde, MT, que teve seu primeiro clube implantado no ano de 2009, 

por iniciativa de educadoras que perceberam entre alguns alunos o gosto pela ciência e 

iniciação científica. Os primeiros clubes a surgir no Brasil foram os “clubes de ciências”, que 

durante as décadas de 1960 e 1970, atendiam apenas uma finalidade mercadológica, 

consumirem os rápidos avanços tecnológicos e a formação de mão de obra.  O que se propõe 

nesta experiência é uma formatação diferenciada e flexível, o que esta se buscando na escola 

citada, é a construção de um espaço que permita aos estudantes se reunir em coletivos por 

interesses em comum, seja ele artístico, cultural, político ou científico. Possibilitando, num 

espaço não formal de educação, apesar de vinculada a formalidade escolar, troca de 

experiências e crescimento pessoal e coletivo.  
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A juventude é considerada uma época da vida humana em que garotos ou garotas 

passam por  períodos de confusão, de auto-afirmação, descobertas, mudanças no corpo e na 

mente, desejos,  paixões e a descoberta da sexualidade, não é prá menos que seja tempo de 

desordem e conflitos pessoais, familiares e sociais. Esse comportamento que nos parece 

problemático tem sua razão de ser,  já que na maioria das vezes o jovem não encontra as 

respostas  urgentes que necessita, nem na família, nem na escola ou em outras instituições 

organizadas. Diante disso atribui-se a essa fase da vida rótulo de  “aborrescência” causando 



desconforto ainda maior. Além desta falta de respostas nossos jovens e adolescentes ainda 

enfrentam fatores de exclusão social, ligadas as desigualdades sociais.  A alta polarização na 

distribuição de renda no país tem gerado formas muito diferenciadas de acesso dos jovens aos 

serviços sociais básicos, reforçando a vulnerabilidade especialmente entre os brancos pobres e 

os afrodescendentes. As limitadas condições de acesso a uma educação de qualidade e ao 

mercado de trabalho ampliam os contingentes de jovens sem atividade definida.  

Embora o país tenha registrado significativos avanços na redução do analfabetismo 

entre jovens de 15 a 24 anos, em quase 75% das Unidades da Federação as médias de anos de 

estudo não chegam aos oito anos. A qualidade do acesso ao conhecimento é bastante precária: 

dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) apontam deficiências 

significativas quantos às competências em leitura, matemática e ciências nos jovens de 15 

anos. Para agravar esse quadro, a mortalidade juvenil, ao contrário do que ocorre com a 

população em geral, vem crescendo historicamente, sendo sua principal causa os fatos 

violentos (freqüentemente associados a ocorrência sem que os jovens são vítimas ou autores 

de atos infracionais ou crimes).  

A união de baixa escolaridade, pouca oportunidade para desenvolver competências 

básicas requeridas pelas novas configurações do mundo do trabalho e reduzida oportunidade 

de mobilidade social empurra muitos jovens para a criminalidade e explica, em boa medida, o 

crescimento da violência no país e da visível apatia, individualismo e comportamento 

hedonista que se percebe.  

Os modernos meios de comunicação e marketing oferecem aos jovens uma pluralidade 

de mensagens, caracterizando-se predominante um tipo de apelo ao consumo que não faz 

menção ao destino do mundo e da humanidade. As mensagens daí oriundas estimulam a 

compra de novos produtos e o cuidado obsessivo com o corpo, concebendo os jovens tão 

somente como um segmento de mercado ao lado de outros. Trata-se aí de um processo de 

integração do jovem à lógica do consumo, que estimula a alienação em relação aos problemas 

sociais e o desinteresse pela reflexão ética e pela ação social.  

As pedagogias críticas sempre se posicionaram contra essa tendência, vendo nela uma 

ameaça à liberdade e ao pleno desenvolvimento das potencialidades. A mudança dessa 

realidade envolve esforços de várias ordens. O jovem é curioso por natureza, tem ânsia por 

descobrir o novo. É neste sentido que o professor Antonio Carlos Gomes da Costa nos diz que 



temos de reconhecer no adolescente e no jovem  parte da solução e não como um problema. 

Por isso faz-se necessário  que se abram  espaços para que este jovem e adolescente possa 

canalizar  sua energia e curiosidade,  que  permitam a participação efetiva em sua família e 

comunidade escolar  e social, em ações construtivas nesta dinâmica social, para que ele seja 

agente construtor de  sua própria cidadania.   Em seus escritos, Paulo Freire ressalta que a 

educação libertadora é aquela que ajuda as pessoas a serem sujeitos de sua própria história e a 

transformar as circunstâncias da realidade quando ela se antepõe ao pleno desenvolvimento 

humano.  

Como alternativa à contraposição a tudo que se faz posto, nos parece que o 

envolvimento do aluno como protagonista de sua história pessoal e social o conceito de 

participação democrática oferece nos dias atuais, base sólida, para se pensar o papel do 

cidadão e da cidadania. O termo “protagonismo” refere-se à nossa capacidade de participar e 

influir no curso dos acontecimentos, exercendo um papel decisivo e transformador no cenário 

da vida social. Exercer o protagonismo significa não ser indiferente em relação aos problemas 

de nosso tempo. O Protagonismo juvenil é a participação consciente dos adolescentes em 

atividades ou projetos de caráter público, que podem ocorrer no espaço escolar ou na 

comunidade: campanhas, movimentos, trabalho voluntário ou outras formas de mobilização. 

Contudo, nem toda forma de participação contribui de forma positiva para o desenvolvimento 

social. O tipo de participação a ser promovido das escolas é o protagonismo juvenil que 

pressupõe um compromisso com a democracia. No protagonismo juvenil democrático os 

jovens transcendem o universo de seus interesses puramente particulares e se defrontam com 

questões de interesse coletivo. Exercitam sua cidadania ao mesmo tempo em que contribuem 

para o desenvolvimento da comunidade a qual estão inseridos. Do ponto de vista educacional, 

o estímulo ao protagonismo juvenil se justifica, sobretudo, como forma de desenvolvimento 

da experiência democrática na vida dos jovens. O tema do protagonismo juvenil traz para os 

educadores a oportunidade e a necessidade de refletir sobre o significado do conceito de 

participação. Segundo o UNICEF: “... a participação é um direito do adolescente que implica 

a possibilidade de manifestar opinião, intervir com sua ação e garantir com sua avaliação que 

as políticas a eles destinadas pelos serviços, programas e benefícios sejam estruturadas de 

acordo com suas necessidades e interesses. Essa participação implica um processo de diálogo 

permanente em que o que deve prevalecer não é uma opinião isolada, seja do adolescente, seja 

do adulto, mas o resultado de diferentes visões acomodadas num consenso construído com 

respeito de ambos”.  



O conceito citado nos leva a perguntar em que medida as escolas estariam favorecendo 

um efetivo aprendizado da participação para seus alunos. Ainda são muito comuns ambientes 

escolares em que se procura regular o comportamento dos alunos unicamente com medidas 

disciplinares punitivas ou mediante a imposição de regimentos e normas de conduta 

elaboradas à revelia da participação dos estudantes e que, desta forma, não contribuem para o 

desenvolvimento da sua autonomia e competência ética. Essa circunstância sequer configura 

um processo de participação dos alunos, pois são unicamente os adultos que determinam e 

controlam o que os jovens deverão fazer. Para que possam agenciar adequadamente o 

protagonismo juvenil, é preciso que as escolas criem ocasiões em que a participação dos 

adolescentes não seja meramente decorativa, mas sim efetiva. Deve-se provocar  situações 

que possibilitem níveis progressivamente mais elevados de planejamento, avaliação, tomada 

de decisão e condução de processos de ação, não basta fazer uma democracia de 

representação como acontece hoje na maioria dos conselhos escolares, e faz-se necessário, 

participação nas discussões, nas tomadas de decisões e nas responsabilizações pelo que foi 

decidido.  

Em busca da superação dessa problemática a Escola Estadual Dom Bosco, localizada 

no Médio Norte do Estado de Mato Grosso, atuando em 3 turnos de funcionamento, 

atendendo em torno de 1800 alunos, 80% destes do ensino médio, não vem medindo esforços 

afim de fortalecer sua gestão democrática, adotando medidas que possibilitem e estimulem a 

participação da comunidade em especial dos seus jovens estudantes. 

A Em 2008 a escola adotou uma sistemática de reestruturação do Projeto Político 

Pedagógico, diferenciada dos anos anteriores, para isso levantou o perfil sócio-econômico, 

cultural, ambiental e educacional da comunidade escolar, a fim de criar uma proposta coerente 

com a diversidade encontrada.  

Além do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) eleito em 

assembleia, com representantes dos quatro segmentos da comunidade, participam ainda do 

processo de gestão o Grêmio Estudantil, um Conselho de Líderes, composto pelos alunos 

representantes de cada turma, e um Conselho de Pais representantes de turmas. Consideramos 

importante ressaltar a participação coletiva na Avaliação Institucional, na qual todos os 

serviços e segmentos são avaliados, com apresentação de propostas de superação das 

dificuldades. 



Com o intuito de estimular a constituição de coletivos de jovens, por iniciativa de 

professoras que perceberam entre alunos o interesse por ciência e comunicação, surgiu no 

âmbito escolar dois clubes de interesses, o “Clube de Ciência Viva” e um grupo de alunos da 

“Rádio Interativa Dom Bosco” respectivamente. A busca é pela construção de um espaço que 

permita aos estudantes se reunir em coletivos por interesses em comum, seja ele artístico, 

cultural, político ou científico. Possibilitando, num espaço não formal de educação, apesar de 

vinculada a formalidade escolar, troca de experiências e crescimento pessoal e coletivo. 

Entre as atividades que surgiram, a Radio Interativa Dom Bosco, como foi 

denominada, funciona com a participação de alunos que voluntariamente mostraram interesse 

nesta atividade cultural que envolve vários aspectos da comunicação oral, exigindo 

conhecimentos de atividades comunicativas, musicais, manipulação de equipamentos, tempo 

e finalidade da difusão. A Escola desde 2009 possui um profissional, destinado para a 

coordenação da Rádio Escola, projeto Educomunicação, que para o bom funcionamento, 

estabeleceu um cronograma de execução, onde cada turma se responsabiliza pela 

programação que vai ao ar durante os recreios de 1 semana, escolhendo as músicas, os 

recados, as campanhas, os informes e divulgando as atividades que estão realizando ou 

realizaram. A turma da semana conta com a ajuda da professora responsável, a equipe de 

alunos que integram a Rádio Escola e um ex-aluno que se tornou amigo da escola e hoje 

auxilia no seu funcionamento, que diz “gosto de participar das atividades da escola, com isso 

ganho experiência” (Diego, amigo da escola). 

O Clube de Ciência, constituído em 2009, com a finalidade de promover a formação e 

consolidação de um grupo de jovens composto por alunos do ensino médio, organizando um 

espaço de atividades interdisciplinares para conhecimento literário, científico, tecnológico e 

social. Tem regulamento próprio, criado pelos participantes do clube, que reuni-se toda sexta-

feira a tarde.  

As atividades desenvolvidas pelo clube partem da necessidade e da problematização 

apresentada pelos seus integrantes que podem exigir leituras, visitas a campo, experimentação 

e entrevistas. Cabe aos professores integrantes do clube, voluntários, mediar o planejamento 

das ações a serem desenvolvidas. O clube conta atualmente com 20 integrantes, todos 

estudantes do ensino médio do turno matutino. Neste ano um blog 

(www.cienciabvivaclube.blogspot.com) foi desenvolvido por um de seus integrantes, lá as 

atividades realizadas são divulgadas bem como informações adicionais. Como funciona em 

um ambiente não formal de ensino e aprendizagem permite a seus integrantes escolherem 

como querem e o que querem investigar, possibilita a formação e desenvolvimento das 

http://www.cienciabvivaclube.blogspot.com/


potencialidades de seus participantes, com afirma Bruno Felipe Camera, aluno do 2º ano do E. 

M. integrante do Clube desde 2009: “ser um jovem protagonista é fazer a própria vida e que 

participar do clube melhorou meu equilíbrio mental, instigando minha curiosidade e 

melhorando a comunicação”. 

O Clube de Xadrez, surgiu neste ano, graças a organização e mobilização dos alunos 

do Ensino Médio Integrado, que se reúnem 2 tardes por semana, no refeitório ou corredores 

da escola. Segundo Fábio Vardanega, um dos fundadores do clube, “a prática do xadrez 

exercita o raciocínio e participar deste clube o possibilitou conhecer novas pessoas e 

desenvolver novas técnicas”. 

Com a parceria do Instituto Unibanco através do projeto de combate a evasão, no ano 

de 2009 foram eleitos 20 monitores, grupo de alunos que se dispõem a auxiliar os colegas na 

superação das dificuldades de aprendizagem. Os monitores recebem uma ajuda de custo e 

cumprem uma carga-horária de 10 horas semanais. No ano de 2010, com a diminuição dos 

recursos recebidos, 8 monitores foram selecionados. As monitorias acontecem nas 

dependências da Escola, quase sempre aproveitando o espaço disponível no horário do 

contraturno das aulas. Os monitores recebem orientação dos professores e de uma 

coordenadora, que em conjunto desenvolvem ações que visam diminuir o índice de evasão na 

escola. O monitor João Otávio Duarte Farias declara que essa participação tem lhe trazido 

“experiência, aprendizado, amizades e conhecimento”. 

 Participam ainda do processo de gestão o Grêmio Estudantil, eleito pelos alunos para 

mandato de dois anos, que contribui nas atividades desenvolvidas na escola, tendo o apoio de 

um Conselho de Líderes, composto pelos alunos representantes de cada turma, eleitos pelos 

seus pares e um conselho de pais representantes de turmas, voluntários, que se disponibilizam 

a participar fazendo com que as informações e discussões cheguem a todos os alunos e pais, 

agilizando assim a tomada de decisões colegiadas.  

O Grêmio Estudantil auxilia na promoção de eventos escolares e atividades da rotina 

escolar, tais como: “Páscoa Solidária”, “Inter-Pais”, “Inter-Mães”, “Inter-Classe” e “Festa 

Junina”. Juntamente com o Conselho de Líderes composto pelos alunos representantes de 

cada turma, eleitos pelos seus pares, são muito importantes no processo de gestão escolar 

discutindo e avaliando ações que são executadas na escola. Eduardo, presidente do Grêmio 

afirma que “quando os jovens assumem a liderança para defender seus interesses ou os 

interesses do meio em que estão inseridos” estão de fato sendo protagonistas e que 

“participar do Grêmio me melhorou como pessoa”. 



Observando os alunos envolvidos nos clubes e demais atividades, percebe-se que estes 

adolescentes e jovens passaram a demonstrar maior interesse pelos assuntos da escola e da 

comunidade e que são capazes de por si só gerenciar seu tempo de dedicação às atividades 

informais e aos estudos formais, notou-se que ficam mais tempo na escola e que sentem 

prazer em estar lá, sentindo-se responsáveis pela escola, passam a cuidar dela, além de tornar-

se críticos e por conseqüência passam a cobrar mais dos professores e demais segmentos.  

Percebeu-se também que os alunos que demonstraram interesse em participar de 

atividades extras, são oriundos de famílias com pais que estudaram que tem melhores 

condições econômicas e que valorizam as atividades desenvolvidas na escola, sejam formais 

ou informais, possibilitando aos filhos tempo e apoio para que se envolvam, pois acreditam na 

educação como caminho para o desenvolvimento humano e social. Por outro lado, há alunos 

que demonstram interesse em ser um protagonista juvenil, mas esbarram nos problemas 

socioeconômicos que a família enfrenta, ou por ter que ajudar em casa e cuidar dos irmãos, ou 

por ter que ingressar no mercado de trabalho, através do programa “menor aprendiz”, 

programa este que contempla alunos que já completaram 16 anos e estudam o 2º ano do 

ensino médio, programa este estimulado pela escola, para possibilitar aos alunos o primeiro 

emprego. Chance esta que não teriam se não fosse pelo encaminhamento escolar. É uma 

situação contraditória, enquanto pensamos em possibilitar meios aos alunos para que 

construam conceitos e posturas críticas ligados a ética, meio ambiente, política e democracia, 

desenvolvendo seus potencialidades, também retiramos este direito do aluno ao encaminhá-lo 

precocemente ao mercado de trabalho, esta dicotomia se dá pela realidade social e econômica 

que vivenciamos. Também se pode analisar que há aqueles alunos que não se envolvem nem 

nas atividades diárias da escola, nem nas informais, não demonstram interesse, mantêm-se 

apático, estes ainda são para nós “escola” um enigma, pois ainda não sabemos como chegar 

até eles e que escola oferecer para que possam exercer sua cidadania a favor do crescimento e 

desenvolvimento pessoal.        

Construir uma história diferente não acontece de repente, estamos dando os primeiros 

passos para a construção de uma escola mais humanizada e democrática, favorecendo ao 

adolescente e jovem condições de desenvolver-se integralmente, exercendo sua cidadania 

plena exercendo o direito de opinar, criticar, sugerir, realizar e responsabilizar-se pelas 

decisões coletivas, a favor de uma sociedade mais justa e igualitária.  



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

PIZZOL, Gustavo Dal. Protagonismo juvenil: significações atribuídas por alunos de 

ensino médio do meio-oeste catarinense. Dissertação de mestrado em psicologia. 

Florianópolis: 2005 

 

RABÊLLO, Maria Eleonora D. Lemos. O que é protagonismo juvenil? Disponível em< 

www.cedeca.org.br/PDF/protagonismo_juvenil_eleonora_rabello.pdf>. Acesso em: 12 de 

abril de 2010. 

 

RIBAS JR, Fábio Barbosa. Educação e protagonismo juvenil. Disponível em: < 

www.prattein.com.br> Acesso em: 10 de abril de 2010. 

 


