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A escola como espaço para exercício da participação política dos jovens 

Micheli Souza da Silva (UEL).   
 

 
Resumo Este artigo pretende uma breve análise realizada no Instituto Estadual de Educação 
de Londrina, escola em que se desenvolveu o estágio durante pelo menos oito meses do ano 
letivo de 2008. A proposta do artigo visou à análise da proposta político-pedagógica da escola 
voltada para uma formação cidadã (proposta presente no corpo do texto do Projeto Político 
Pedagógico da escola) e como essa formação se dá na prática, pretende-se a partir daí 
verificar como se dá a participação política dos estudantes no interior da escola e como esta 
interfere na participação política destes fora do ambiente escolar. Para isso realizou-se uma 
breve descrição acerca da juventude e seu papel político ao longo da história, focalizando 
principalmente os marcos históricos da década de 60 a participação ativa dos Movimentos 
Estudantis deste período e a importância política no quadro nacional. A partir dos estudos 
realizados acerca da participação política na atualidade verificou-se o caso específico da 
escola e turma na qual o estágio se realizou. 
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Introdução 

 

Diante da experiência do estágio temos a oportunidade de entrar em contato 

direto com um espaço em que há grande concentração de jovens: a escola. Sendo este um dos 

espaços representativos para pensarmos as questões da possibilidade de participação política 

dos jovens a partir das experiências vividas no interior da escola. Durante sua trajetória 

histórica a escola tem como um de seus papéis a socialização das crianças e jovens podendo 

ser um marco na passagem dos jovens para o espaço público. Na sociedade moderna o espaço 

escolar adquire novas funções para esta socialização dos jovens, dentre elas a formação 

cidadã que aparece na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para a educação de 1996 que traz em 

dos seus artigos uma menção a formação de cidadãos. Inspirados e acompanhando a LDB, as 

Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s), bem como os Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) das escolas também demonstram a preocupação de uma formação voltada para a 

formação de cidadãos e cidadãs. 

O estágio realizou-se no Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL) 

por aproximadamente oito meses, a escola tem Sociologia apenas no segundo ano do Ensino 

Médio (no terceiro ano os alunos têm aulas de Filosofia). Acompanhamos o 2º F, turma em 

que se desenvolveu a proposta de estágio de intervenção e ao longo do ano acompanhávamos 

eventualmente o professor de Sociologia em outras turmas. Durante o segundo semestre deste 
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ano (2008) mantivemos uma relação mais estreita com a escola, pois devido à carga horária 

de estágio permanecíamos de seis a oito horas semanais possibilitando uma maior vivência da 

realidade e a dinâmica da escola. A permanência na escola também possibilitou, mesmo que 

de forma não tão aprofundada, a elaboração de pesquisas que resultaram este artigo. 

Vale ressaltar que este artigo trata de um estudo realizado sobre a 

possibilidade da escola como espaço de exercício da participação política a partir da 

pretendida formação cidadã com tudo, o estudo concentrou-se em apenas uma escola da 

cidade de Londrina, sendo assim este artigo pretende refletir sobre as relações entre a escola e 

a participação política ativa, entre as escolas e os mecanismos utilizados para tal formação. 

Trata-se, do esforço de olhar a escola como um campo de análise sociológica das questões 

relacionadas à educação, ao ambiente da escola e a juventude. Assim este artigo insere-se no 

contexto de produção de pesquisa sobre a escola, a educação e a juventude, negligenciados 

nas Ciências Sociais durante algumas décadas, mas que foram retomadas recentemente, 

contribuindo para diminuir a “dicotomia” entre a licenciatura e  bacharelado. Tais reflexões 

demonstram desta forma o rico campo de pesquisa que é a escola a importância dos estudos 

sociológicos acerca da Sociologia da Educação somada aos estudos sobre juventude. 

Sobre o imaginário dos jovens a respeito da política e como se relacionam 

com estas questões temos trabalhos que fazem uma discussão muito mais profunda com 

realização de pesquisa em todas as regiões da cidade.1  

Desta forma ressaltamos que o resultado do trabalho então apresentado 

refere-se a uma breve análise do campo de estágio, das OCN’s e da LDB 9396/96 que 

servirão como base de sustentação para análise do PPP da escola em questão que segue as 

recomendações de uma educação voltada para formação cidadã e como esta na prática 

interfere na vida política dos estudantes fora da escola. Faremos, assim, uma breve 

conceituação sobre juventude e sua trajetória como agente de participação política para as 

análises dos jovens estudantes do IEEL. 

 

Juventude sujeito social 

Os estudos sobre juventude têm avançado nos últimos anos. Há um esforço 

em compreender a juventude como um sujeito social (DAYRELL, 2003) considerando assim 

                                                 
1
 Estudos que foram publicados em artigos produzidos pela Professora Maria José de Rezende bem 

como a dissertação de mestrado defendida na Universidade Estadual de Londrina no ano de 2007 
por Angélica Lyra de Araujo. 
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toda a diversidade marcada pela condição social, cultural, de gênero e regiões geográfica 

(DAYRELL, 2003). 

Em seu artigo “Juventude como Sujeito Social” Dayrell aponta três 

“modelos” que tem sido usado para analisar a juventude: 1)vista em uma condição de 

transitoriedade; 2)visão romântica, como um período de liberdade, prazeres expressões 

exóticas, um período de experimentação; 3) juventude como um momento de crise dominado 

por conflitos e auto-estima ou personalidade. Neste ponto deveremos, no entanto reconhecer 

que os estudos sobre a juventude em alguns casos valorizam um dos três modelos, correndo o 

risco apontado pelo próprio autor construindo a partir daí um “modelo” na qual segundo 

Dayrell: 

 

Torna-se necessário colocar em questão estas imagens pois, quando 
arraigamos nestes “modelos” socialmente construídos, corremos o risco de 
analisar os jovens de forma negativa, enfatizando as características que lhes 
faltariam pra corresponder a um determinado “modelo de ser jovem”. 
(DAYRELL, 2003, p. 2) 
 

Para Dayrell (2003) juventude a sobre tudo um sujeito social, para tal 

categorização em seu artigo o autor recorre os estudos de Charlot a respeito do assunto que 

reconhece a condição de sujeito como um dado de todo ser humana, na qual Dayrell (2003) 

ressaltar a importância de se reconhecer como se dá a construção deste sujeito, ela é diversa e 

esta é também a condição dos jovens. 

Um dos “modelos” de juventude que parece estar arraigado é o dos jovens 

da década de 60, marco histórico em que jovens de diversos países entram na cena política. 

Tem-se como principais eventos as manifestações contra a Guerra do Vietnã (os Movimento 

Hippie que pregava, entre outras coisas, a não-guerra e a paz) e as lutas contra discriminação 

racial nos EUA, o “Maio de 68” na França e a Primavera de Praga (Tchecoslováquia/ 1968). 

Temos a década de 60 como marco histórico das lutas populares no século XX e destaca-se 

principalmente a emersão dos jovens organizados no Movimento Estudantil e na França os 

laços destes jovens com o operariado na qual as celebres frases nos muros das Universidades 

de Nanterre e da Sorbone, tais como: “Les élèves des beaux-arts invitent les travailleurs a 

venir disuter avec eux” 2 convidando os trabalhadores para disutir ficaram gravadas na 

memoria do mundo. No caso do Maio de 68 na França chamamos a atenção para um modelo 

de jovem na qual, embora passados 40 anos, ainda se tem como referencia no interior das 

                                                 
2
 Os estudantes de belas-artes convidam os trabalhadores para discutir conosco. (tradução nossa) 
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lutas do Movimento Estudantil e também a relação que não pode ser ignorada da sua 

reinvindicação politica de uma mudança das bases sociais. Segundo Irene Cardoso: 

O marco histórico no caso do Brasil refere-se ao mesmo período, o país 

estava sob regime Militar na qual as reivindicações das organizações e entidades estudantis , 

passam a projetar suas reivindicações para as questões políticas que não mais se limitavam às 

demandas educacionais, questionavam o sistema político e econômico do país. Repetiram as 

passeatas estudantis francesas chamando atenção da população para estas questões. Momentos 

históricos como estes contribuíram para a leitura de uma juventude que se rebelou contra o 

modelo social e político que vigorava no país. Segundo Irene Cardoso: 

 
Os movimentos dos anos de 1960, seja na sua expressão mais propriamente 
política, seja na contracultural, ou mesmo nos modos em que combinaram 
essas expressividades, tiveram como traço característico a transgressão de 
padrões de valores estabelecidos. Transgressão não no sentido de uma pura 
negatividade, ou de uma negação absoluta dos limites estabelecidos, mas de 
um movimento que os atravessa afirmando novos limites. Em outros termos, 
um movimento que é de negação de valores estabelecidos mas que na sua 
face positiva se lança no risco da afirmação de novos valores. (CARDOSO, 
1995, p. 94) 

 

O legado deixado pela “geração de 68” exerce ainda certa influência nos 

jovens embora as lutas já não sejam as mesmas quatro décadas das passeatas em Paris, do 

Movimento Estudantil combativo durante a ditadura no Brasil, dos hippies de Woodstock 

passamos por uma década de 70 em que os jovens brasileiros ainda se recuperavam das 

torturas físicas e psicológicas promovida pelos militares e a palavra de ordem passa a ser 

anistia (VENTURA, 2008). 

A década de 80 marcada pelos movimentos punk’s nas metrópoles urbanas 

em que os protestos vinham das guitarras, baterias e vocais “rasgados” que cantavam os 

problemas sociais garantindo (pelo menos ao que se refere o campo musical com surgimento 

das bandas de Rock nacional) que esta não fosse “a década pedida”, 

Adentramos a década de 90 com uma nova constituição (Constituição de 

1988) ainda sob o espírito das passeatas que novamente levaram milhares as ruas com uma 

única exigência “DIRETAS JÁ”, movimento capaz de mobilizar jovens e trabalhadores, 

partidos de esquerda (e outros nem tanto) para eleger através de eleições diretas, após 24 anos, 

um presidente da republica civil o presidente eleito em 1989, que depois de dois anos sob 

forte pressão política e popular com jovens mais uma vez protagonizando a cena política e 

saíram as ruas de “cara pintada” pedindo o impeachment de Fernando Collor de Mello o então 

presidente eleito.  



 5

Em um esforço para categorizar tanto a juventude da década de 60 como 

atual devemos articular as questões que Juarez Dayrell (2003) aponta de que a condição de 

sujeito é uma construção temos na atualidade uma nova construção do jovem enquanto sujeito 

social.  

A constituição dos jovens como sujeitos políticos dependem de contextos 

sociais mais amplos que mobilizam as instituições de socialização ou não no sentido de torná-

los protagonistas na sociedade política e civil. Dentre as instituições que tem como papel a 

socialização dos jovens a escola é central, pois com a ampliação do acesso a escola os jovens 

passam cerca de 11 anos de suas vidas neste ambiente. Assim como a escola pretende realizar 

esta tarefa e aparece em seus documentos e como ela articula na pratica essa a proposta de 

formação de cidadãos e cidadãs aptos a “se inserir na sociedade de modo consciente e pró-

ativo” (PPP, 2007, p. 08). 

 

Formação cidadã: Projeto Político Pedagógico IEEL 

 

Diante da proposta da escola de uma formação cidadã para os jovens, é 

importante verificarmos os documentos que orientam a escola e a educação como todo, da 

LDB passando pelas OCN’s e o PPP da escola, todos fazem menção a uma formação voltada 

para a cidadania, pretendem que o período em que os alunos passam no interior da escola 

sejam formados verdadeiros cidadão e cidadãs capazes de exigir seus direitos e cumprir seus 

deveres.  

Ao proporem esta educação voltada para a formação de cidadãos e cidadãs a 

LDB e o PPP do IEEL se assemelham no texto. O artigo 2ª da LDB traz: “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania
3
 e sua qualificação para o trabalho.” (LDB, 1996). 

Consta no PPP do IEEL:  

 
Dos princípios filosóficos-pedagógicos da escola [...] O objetivo é formar uma 
escola que promova o acesso ao conhecimento, formando cidadão competentes e 
conscientes dos seus direitos e deveres; proporcionar a todos o acesso ao 
conhecimento para a formação de cidadãos preparados, autônomos, críticos, 
participativos, comprometidos, dinâmicos e criativos [...] e o resgate de valores 
éticos e morais sob o tri-pé: Respeito, Honestidade e Justiça. Para desenvolvimento 
de uma pratica social, onde companheirismo, a amizade a sensibilidade e a 
tolerância sejam instrumentos para o exercício da cidadania. [...] educar o cidadão 

                                                 
3
 Grifo nosso 
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deste novo tempo. A nossa sociedade exige cidadãos criativos e capazes de resolver 
problemas [...]. (PPP, 2007, p. 19-20) 

 

Destacamos trechos de ambos os documentos para evidenciar esta formação 

cidadã, o que nos cabe perceber é até que ponto na prática a escola tem referendado este 

modelo. O cidadão que se espera formar já não se trata mais do jovem que está imerso em 

uma sociedade que não garanta suas liberdades políticas, mas trata-se de um novo jovem em 

um período histórico e politico diferente. Já na década de 70 Florestan Fernandes apontava 

como se espera que seja a formação dos jovens em uma democracia e que a escola assumiria 

este papel. Segundo Florestan Fernandes: “[...] o ponto que insiste é o relativo às condições de 

vida política nas sociedades democráticas. Elas exigem capacidade pronta de escolha e de 

ajustamento rápido a situações extremamente instáveis [...]” (FERNANDES, 1977). Parece-

nos que a tentativa de formar “cidadãos criativos” para esta adequação do modelo atual de 

democracia ou mesmo pra questioná-la.  

Diante deste quadro como imaginar estratégias no interior da escola para 

esta formação? Durante os meses de estagio foi possível verificar que no IEEL os alunos não 

participam ativamente das decisões ou discussões de questões de seu interesse. Não há 

representatividade estudantil na escola. Desde 2004 não há gestão do Grêmio Estudantil, o 

que demonstra ou uma abnegação desse dos jovens estudantes em se organizarem no interior 

da escola através do Grêmio ou encontram por parte da direção e coordenação da escola um 

dificultador para esta organização.  

A partir da analise do PPP consta que das atribuições do Grêmio Estudantil 

que como não houve eleições para a sua direção a escola conta a colaboração de um grupo de 

alunos que não constituem “legalmente” o Grêmio, mas contribui para organização de 

atividades extra-classe (PPP, 2007). Ao conversarmos com uma das coordenadoras 

pedagógicas da escola e mencionar o Grêmio a mesma demonstrou uma aversão a esta 

organização se referindo a ela como uma “causadora de problemas para a escola”.  

Ao longo da história vimos a importância destas organizações no interior 

das escolas na medida em que estas passam a ser um espaço de formação política do jovens, o 

primeiro contato com jovens com uma organização que capaz de agrupar grande numero de 

jovens com objetivos comuns ou não, mas um espaço que possibilita o debate entre os jovens 

e que pretende ser democrático, pois no interior da escola temos refletido o que esta na 

sociedade, da mesma forma que hoje é possível identificar entre os jovens diversos grupos, o 

Grêmio possibilita o diálogo destes grupos distintos por demandas que são similares.  Se a 

escola e mesmo a educação visa à formação de cidadãos e cidadãs ativos que se formem então 
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sujeitos políticos capazes de articular demandas, ler a realidade de forma a compreendê-la na 

sua totalidade, capazes de dialogar com grupos distintos, que se organizem politicamente para 

entender e questionar a sociedade ou mesmo a escola e seu modelo arcaico, entre outros, o 

Grêmio estudantil nos parece um caminho viável e possível.  

Em pesquisa realizada com alunos da segunda série do Ensino Médio (turma 

em que realizei o estágio) relacionam o espaço da escola como um espaço democrático por 

poderem votar na direção da escola. Relacionam democracia a direitos civis e cidadania. E ao 

serem perguntados sobre o que é ser cidadão todos responderam que é “ter direitos e deveres”. 

Embora considerem a escola um espaço democrático nenhum aluno participa de instâncias 

como APM ou Conselho Escolar no interior da escola, sabem de seus deveres, mas não 

exigem seus direitos, por exemplo, cadeiras nestas instâncias. A formação cidadão proposta 

pelo IEEL nos parece ainda muito limitada a questões dos direitos e deveres. A instituição não 

pareceu demonstrar (pelo menos durante o ano letivo de 2008) interesse em ampliar os 

conceitos de cidadania destes jovens, na prática. Como pro exemplo a eleição para uma nova 

gestão do Grêmio, possibilitando um exercício de cidadania nos moldes proposto pelo PPP ao 

tratarem da fundamentação para o ensino médio: “estimular no aluno a capacidade de 

interpretar e interferi no mundo que o cerca
4, de forma positiva, exercendo plenamente o seu 

papel de cidadão” (PPP, 2007, p. 130). Continua nos objetivos para o Ensino Médio: “[...] a 

sua inteligência, caráter e personalidade, serão desenvolvidos de forma a garantir uma 

participação mais ativa como cidadão enquanto ser político
i5 [...]” (PPP, 2007, p. 131). 

Na pratica cotidiana dos alunos do IEEL as propostas político-pedagogicas 

de formação de cidadão e cidadãs não parece esta sendo concretizada. A direção e 

coordenação da escola não parecem se esforçar para possibilitar que o ambiente escolar, um 

dos principais lugares de socialização dos jovens prepará-los para exercer uma cidadania ativa 

na cotidianidade. A possibilidade de a escola ser um espaço de exercício da prática para 

formação de sujeitos sociais e políticos não tem se concretizado. 

 

Considerações 

A partir de estudos como de Dayrell devemos considerar o jovem dentro de 

uma perspectiva de um sujeito social construído historicamente, apontando assim algumas 

características de suas ações em determinas espaços sociais bem como a leitura destes 

espaços. Não esperamos um novo Maio de 68 com jovens que romperam com todos os 

                                                 
4
 Grifo nosso. 

5
 Idem  
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padrões possíveis em sua época, que ainda são chamados como a geração mais consciente 

politicamente. Os jovens que na atualidade tem sido “preparados” para serem sujeitos 

políticos nos parece não ter a escola como esta referência.  

As entidades estudantis que historicamente possibilitaram a politização dos 

jovens perdem espaço no interior da escola e não correspondem aos anseios dessa juventude. 

A pretendida formação cidadão para os jovens na escola parece não se refletir na prática 

política destes, pois dos 38 alunos entrevistas no IEEL nenhum participa ou conhece qualquer 

entidade de organização estudantil. Consideramos a importância destas na medida em que 

possibilitam reunir um grande numero de jovens por demandas comuns e um espaço que 

possam não só exercitar, mas acima de tudo compor uma força política.   

Para Caetano Veloso em entrevista concedida a Zuenir Ventura fala sobre o 

a comparação do que representou os jovens da década de 60 e se seria possível esperar algo 

parecido:  

 

Para ser parecido com aquilo tem que ser muito diferente. Se parecer na 
superfície, será como os estudantes venezuelanos nas passeatas chapa-branca 
de Chaves. Nos anos 60 tudo era imprevisto e imprevisível. Para ser parecida 
tem de ser algo que a gente não pode imaginar” (Caetano Velozo, apud 

Ventura, 2008, p.140) 
 
 

Espera-se não “romantizar” a juventude nem para imputar-lhe um papel 

dentro da sociedade nem para impedir que reconheça seu papel enquanto sujeitos sociais e 

políticos no interior desta mesma sociedade. 
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