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Vinculada a um projeto de
ensino, a pesquisa intitulada

‘’Juventudes no ensino médio: um
estudo sociológico em escolas
públicas da região de Londrina”
busca aprofundar o conhecimento
científico acerca do perfil dos
estudantes do Ensino Médio das
escolas da rede pública.

Sob a coordenação da
professora Angela Maria de Sousa
Lima (Departamento de Serviço
Social), o projeto nasceu de uma
parceria do LENPES (Laboratório de
Ensino, Pesquisa e Extensão de
Sociologia) e do PIBID/CAPES de
Ciências Sociais, da UEL, com os
professores de Sociologia das
escolas estaduais do Núcleo
Regional de Educação de Londrina.
Segundo Angela, é importante que
os educadores entendam quem são
os estudantes do Ensino Médio,
quais suas necessidades,
características e o que eles pensam
a respeito da escola, “porque
quando o professor entende as
dificuldades e o contexto de vida
dos alunos, ele pode utilizar essas
informações para se atualizar e
fazer uma boa aula. O que só tem a
contribuir para ambos os lados”,
explica.

Aprovado em agosto de 2015, o
projeto é composto por docentes,
alunos de graduação e pós-
graduação da UEL e colaboradores
externos. No total, são mais de 70
participantes que buscam, através
desta pesquisa, contribuir para a
melhoria da qualidade da
formação de professores de
sociologia e, também na tentativa
de diminuir os índices de
desigualdades socioeducacionais
entre as juventudes.

Angélica Lyra de Araújo,
professora do Departamento de
Ciências Sociais e colaboradora,
divide o projeto em duas etapas. Na
primeira, o processo de criação
coletiva, os participantes
desenvolveram o instrumento da
pesquisa. Nesta etapa foi realizada

Pesquisa avalia juventudes e
desigualdades socioeducacionais

Projeto busca contribuir para a qualidade nos processos de ensino
e aprendizagem dos jovens do Ensino Médio da região

a elaboração de um questionário.
Este procedimento levou mais de
um ano para ser finalizado, pois
“era feito todo um estudo sobre as
questões que os professores
traziam, tentando pensar nelas de
forma cientifica. O que levou
muito tempo”, comenta Angélica.
Nesse primeiro momento se
deram também as parcerias. Para
que a pesquisa fosse realizada era
preciso o envolvimento com outros
projetos. Como o PIBID, por
exemplo.

A segunda etapa foi a aplicação
desse questionário, aplicado em
oito escolas estaduais de Londrina,
uma escola estadual de Rolândia e
o Instituto Federal do Paraná de
Londrina (IFPR). A coleta dos dados
produziu mais de 1300
questionários respondidos, através
de 103 perguntas abertas e
fechadas, organizadas em formato
digital e tabuladas nos laboratórios
de informática das instituições, com
o auxílio de um software
especializado. Esta fase foi
desenvolvida de novembro de 2015
a março de 2016, durante o horário
das aulas de Sociologia nas escolas.

Caracterizações - Dentro dos
cincos eixos da pesquisa (sínteses),
a professora Ângela e a professora
Angélica ressaltam as
características mais presentes
entre os alunos. Na primeira

síntese, de caracterização, em geral
cursavam o primeiro ano do ensino
médio, com idades entre 16 e 18
anos. A maioria se identificava
como heterossexuais, negros e
solteiros.

Na síntese sobre família, a
grande maioria morava com os pais.
Tinham poucos irmãos e desses
poucos, raros tinham concluído o
ensino médio, a maioria das mães
trabalhava tanto fora quanto dentro
de casa. Os assuntos mais
conversados em casa, por grande
parte dos alunos, eram sobre
trabalho, educação e religião.

Na terceira síntese – trabalho -
muitos não tinham emprego
naquele momento. E aqueles que
trabalhavam eram em atividades
laborais de baixa remuneração. A
grande maioria tinha os pais
desempregados. “Em geral, eram
filhos da classe trabalhadora” conta
Angélica.

Segundo as professoras, a quarta
síntese - relação com a escola - foi a
que mais trouxe resultados
surpreendentes. Pois boa parte dos
jovens, apesar de tantos problemas
que envolvem o Ensino Médio, nunca
pensaram em desistir dos estudos. A
maioria disse gostar da escola e que
pretende ir para o ensino superior.
“E isso traz uma responsabilidade
pra nós, que é lutar pelo acesso,
pelas cotas, pelo SISU. Isso nos faz

perceber a importância de
democratizar as possibilidades de
acessos na universidade pública”,
opina a professora Angela.

As professoras ainda ressaltam
o aspecto do rendimento e
concentração em sala de aula. O
cansaço e a fome foram
apontados, por um número
significativo de alunos, como
fatores de desvio de atenção. “O
estudante sai de casa muito cedo,
ou vai direto do trabalho. Não
tomam café em casa e o percurso
até a escola é grande. Antes do
intervalo já estão com fome e
cansados”, completa Angela.

A última síntese - tempo livre -
mostrou que a maioria dormia em
média 8 horas por dia. Possuíam
internet em casa e os principais
conteúdos acessados eram música,
redes sociais e seriados. Muitos
não possuíam o habito de ler livros
e jornais impressos, e a maioria
praticava algum esporte.

Papel da Universidade – As
professoras afirmaram que no
Paraná, particularmente na
região de Londrina, a UEL teve
grande participação no processo
de consolidação da Sociologia no
Ensino Médio. E é partir do
trabalho pioneiro que alguns
professores da área de Ciências
Sociais realizaram, que surgiu a
principal questão para a
realização da pesquisa: a
obrigação social da Universidade.
“Você produz conhecimento com
responsabilidade e ao mesmo
tempo tem que estar
comprometido”, avalia Angela.

“Fazer ciência não diz respeito
somente aqui na Universidade. Ali,
nas escolas estaduais, também se
tem objeto de estudo, com teoria,
reflexões e percepções
diferenciadas, que acabam
interferindo na vivência e nas
práticas metodológicas dos
professores”, completa a
professora Angélica.

Professoras Ângela Lima e Angélica Araújo: “O projeto nos faz perceber a importância de
democratizar as possibilidades de acessos na universidade pública”.


