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PREFÁCIO

Este é o 4ª e último livro publicado pelo “Projeto Novos 
Talentos Ciências Humanas da UEL”. Desenvolvido em parceria pelos 
departamentos de Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História da 
Universidade Estadual de Londrina, envolveu professores e estudantes 
do ensino superior e da rede estadual de ensino básico buscando uma 
construção coletiva. O livro destaca e socializa boas práticas conduzidas 
por professores da educação básica, na escola pública, com participação 
ativa de estudantes do ensino médio. 

Com esta publicação encerra-se o projeto que buscou fomentar 
experiências para novos talentos, para inclusão social e desenvolvimento 
da cultura científica, aprimoramento e atualização da formação dos 
jovens e de profissionais das escolas públicas estaduais da região de 
Londrina (PR), especialmente dos distritos rurais e dos CENSE (Centro 
de Socioeducação de Londrina).

Foram muitas as oportunidades oferecidas nas oficinas, 
visitas, encontros, palestras, minicursos, mostras... Essas atividades 
foram permeadas pela necessidade de aproximar os indivíduos que 
experimentam as redes das construções por eles estabelecidas ao ocupar 
o espaço ou ao transitar por ele, de exercitar a cidadania através de 
formação de valores que registrem e revelem a ligação entre o homem 
e as suas construções materiais e imateriais, de promover a relação 
universidade-escola incluindo professores da rede pública de ensino e 
seus alunos nos projetos de conhecimento, apropriação e valorização 
do patrimônio cultural. Para a vida escolar, mas também para a vivência 
da cidadania, o reconhecimento da diversidade e especificidades de 
experiências de sujeitos múltiplos – e de si mesmo nesse contexto – é 
primordial.

O livro registra essa experiência. Traz a produção dos estudantes de 
ensino médio remetendo-nos às suas representações acerca do processo 
vivido, destaca o reconhecimento da comunidade/localidade expressa 
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por esses jovens numa cartografia social e registros fotográficos, e planos 
de aulas elaboradores por professores envolvidos no Projeto.

Nossos agradecimentos aos participantes, colaboradores e 
suas instituições, ao Programa Novos Talentos mantido pela CAPES 
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
e sua contribuição para a ampliação da frequência de estudantes 
oriundos da educação pública ao ambiente universitário e superação do 
distanciamento entre educação superior e básica. 

Mantenhamos uma certeza inicial desse projeto: o período de 
convívio na Universidade pode ser enriquecedor, seja pela aquisição de 
conhecimentos técnicos, desenvolvimento de habilidades, competências 
e atitudes exigidas pela profissão escolhida e vivência da teoria e da 
prática profissional e da criatividade, seja pelo desenvolvimento pessoal 
como cidadão crítico e ético sensibilizado com as causas humanitárias e 
o bem-estar social.

 
Regina Célia Alegro

Docente Colaboradora do Projeto Novos Talentos
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APRESENTAÇÃO GERAL 

O convite agradável para apresentar esse trabalho, se une à feliz 
conversa que tive com os amigos que fizeram com que esse projeto 
ganhasse uma feição interessante. É como se o próprio convite para 
redigir algumas palavras representasse toda a realização de um trabalho 
que começou no ano de 2014. Amigos, diálogos, projetos e muito 
empenho para tornar evidente, algumas realidades que não estariam a 
mostra e que não encontrariam espaço no imediato. A estes amigos, o 
meu agradecimento e apreço pelo convite em redigir esta apresentação.

No primeiro ano de trabalho desta versão do “Projeto Novos 
Talentos Ciências Humanas”, relembro as conversas que tivemos e 
dos planos para unir alguns adolescentes da rede pública de ensino 
nas propostas de interação espacial e social. Na dicotômica ideia entre 
campo e cidade, os dois universos foram desafiadores no pertencimento 
dos professores que trabalharam, de maneira sublime, com os alunos e 
educandos nas “trilhas” que percorremos. 

Relembro o dia em que percorremos a conhecida “Rota do Café”, 
no regional espaço que permitiu um diálogo, no trabalho de campo e 
semelhante às conversas antropológicas dos atores deste projeto. É 
claro que nas mais otimistas aspirações do nosso plano, não poderíamos 
imaginar que chegaríamos até aqui e percebemos isso já na abertura deste 
trabalho, onde, a voz dos atores principais do projeto, pôde ser impressa 
e digitalizada já no primeiro capítulo deste livro. Aqui fica um particular 
agradecimento a estes alunos.

Permitam-me fazer uso de algumas expressões sociológicas. 
Encontramos e dividimos experiências com indivíduos reais, e bem 
reais, na carência escolar de bens e capitais culturais de várias ordens, no 
empenho ansioso de conhecer coisas novas, de uma visita ao planetário 
da cidade, ao um bate papo em meio à plantação de morangos no distrito 
da Warta do município de Londrina.

O desenrolar do projeto permitiu trabalhar nos diversos distritos 
do município de Londrina, assim como, dividir, trocar ideias, aproximar 
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os adolescentes das escolas da rede pública, à espaços e momentos de 
interação cultural, ponto de apoio do projeto. Por isso, “a ideia já nasceu 
pronta”. Esse caminho de mão dupla tem enorme contribuição aos 
idealizadores deste programa.

A execução de um projeto com esses adolescentes exigiu um grande 
apelo às parcerias, pessoas e instituições sem as quais não seria possível a 
realização das linhas interpretadas à frente. Relembro que o registro das 
imagens de pertencimento dos alunos nos locais onde vivem, revelaram 
essa diversidade. 

O terceiro espaço desta obra nos permite uma análise e uma 
reflexão. Uma análise que ao mesmo tempo inquieta e provoca, mostra-
nos um espaço de conquista e pertencimento do olhar dos alunos do 
projeto, dos locais e ambientes no conjunto de relações, que na real 
definição, são sociais. Uma seção da cartografia social construída pelos 
adolescentes, com toda liberdade de reconhecimento espacial pelo 
educando, como resultado de um trabalho sugerido para questionar à 
realidade, como é próprio do protagonismo dos jovens.

Também houve um espaço às aspirações de construção metodológica 
na seção em que os planos de aula contribuem objetivamente à dimensão 
da Geografia, com sugestões e experiências construídas nos quilômetros 
percorridos entre os distritos do município, no uso do conhecido 
coloquial, “de norte a sul”. Se pudéssemos resumir no espaço destas 
páginas o trabalho de alguns anos, os adolescentes do projeto diriam, 
como já disseram, “precisamos de mais”!

Difícil a tarefa de apresentar um trabalho tão complexo como este. 
O resumo de alguns anos de trabalho em vários sentidos. Da essência 
humana à consciência desapercebida do cotidiano, conclui-se aqui uma 
etapa que só pôde ser, nas relações com os jovens que são agentes e não 
objetos deste estudo. Aqui fica registrado o resultado de um trabalho. 

Viver em sociedade é o desafio de entender a essência humana 
em dois sentidos. O primeiro é o processo de interação com o mundo e 
a realidade concreta, o segundo, a construção social nesse complexo de 
relações sociais que cotidianamentese processam de diferentes maneiras 
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e sempre de acordo com a realidade dos sujeitos. A realidade dos jovens 
dos distritos de Londrina, ao menos aos que tivemos a honra de conhecer 
e compartilhar experiências, diriam que nossa história nunca se iguala 
ou repete. 

Aprendemos muito, dividimos muito e com toda certeza o que 
encontraremos na leitura deste livro são perguntas numa formatação 
diferente, permeadas pela preocupação com a real condição dos jovens 
entre o campo e a cidade e com eles uma história rica em dilemas e 
desafios que não encerram aqui. 

Altair Ferraz Neto
Docente da Escola do Assentamento Eli Vive



13

SEÇÃO DE ARTIGOS

Warta 
Rua Profílio Ribeiro de Paula. Próximo a minha casa. Distrito da Warta.
Fotografia: Daniel Macedo. Colégio Estadual da Warta.
Data: 31/06/16.



No silêncio da Memória, Cemitério da Warta. Ao fundo, luzes da cidade de 
Londrina.
Fotografia: Daniel Macedo. Colégio Estadual da Warta.
Data: 31/08/16.
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Apresentação 

O que conta num caminho, o que conta numa linha, é sempre o meio, e não o 
início e o fim. Nós estamos sempre no meio de um caminho, no meio de alguma 
coisa.
Gilles Deleuze

O Projeto Novos Talentos: ciências humanas, da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), objetiva, dentre outros aspectos, promover 
atividades extracurriculares de modo a criar, na esfera das Escolas 
Parceiras do Projeto, espaços inovadores de ensino e aprendizagem em 
Geografia, Ciências Sociais, História e Filosofia. E tem primado por estar, 
no âmbito das licenciaturas, em meio ao lugar a que a Universidade se 
destina: as Unidades de Ensino. E isto porque não há como pensarmos a 
educação e a formação em si mesmas, senão através de inserção necessária 
nos espaços onde essa mesma educação e a formação pulsam, haja vista 
as vidas que implicam e o cotidiano escolar que experienciam.

Por outro lado, o Projeto Novos Talentos em Ciências Humanas tem 
como foco os estudantes novos talentos, ou seja, não o que sejam esses 
estudantes atualmente, mas o que podem vir a se tornar em contato com 
a Universidade. Como na parábola do Novo Testamento, todos recebem 
talentos, no entanto é indispensável que estes talentos frutifiquem, e a 
Universidade, no contexto do Projeto, tem exercido um papel fundamental 
na trajetória formativa destes estudantes.

A propósito, fruto desta inquietação quanto à formação é que 
se colocam os artigos a seguir, cujas reflexões sobre o ato educativo 
constituem subsídio indispensável aos envolvidos com as ciências 
humanas.

Por este viés, do que nos é substancial em nossos estudos, 
iniciamos este conjunto de artigos com o texto de Fernando Giorgetti de 
Souza, “A Sociologia da Infância: a socialização da criança na perspectiva 
contemporânea” que, em visita a um novo campo de estudo, o da Sociologia 
da Infância, nos brinda com aspectos até então pouco considerados em 
se tratando das crianças na contemporaneidade. E isto devido a um 
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deslocamento importante, retratado pelo autor nas pesquisas sobre 
infância – anteriormente assentadas na pedagogia, psicologia e história 
– e que passaram a receber os acréscimos da sociologia sob o enfoque de 
como as crianças se socializam.  Isso posto, conhecimentos teóricos a 
respeito se ampliam e dirime-se a distância entre infância e sociedade. 
De fato, o que se observa é que um novo lugar e tempo se abrem neste 
universo. Daí, nos dizeres do autor, “a necessidade de proporcionar 
iniciativas que abram espaços públicos para a socialização das crianças, 
lugares em que possam brincar, estudar, se respeitar, interagir, 
compartilhar, amar, independente de qualquer obstáculo e preconceito”. 
Assim, neste artigo, não nos deparamos com registros neutros, fruto de 
uma pesquisa abstrata, mas com a inauguração concreta de uma nova 
perspectiva para a realidade das crianças. Pela ótica do autor, “decerto, 
os conceitos de socialização das crianças apresentados neste artigo, 
em diferentes contextos e perspectivas, podem contribuir para novas 
discussões”.

Em outro artigo, tão interessante quanto inusitado, toma a cena 
– nos escritos de Henrique Fernandes Alves Neto, “Ouvindo o jovem: 
pesquisa experimental com jovens do Ensino Médio de Londrina - PR 
e região metropolitana” – a perspectiva teórica de um teórico pouco 
conhecido, mas não menos importante, Gabriel Tarde. O que sustenta 
resiste aos cânones da sociologia clássica, senão que desconstrói 
teoricamente, nos termos do que seja a essência do real, boa parte de 
tudo quanto sustentamos até o momento no Ocidente. Na verdade, o 
que nos concede Tarde, traduz-se num antídoto, ou seja, na ideia de 
que o infinitamente pequeno, o elemento, é a fonte e a meta, a substância e a 
razão de tudo. Nos dizeres do autor “Tarde nos alerta para a importância 
do pequeno, deste elemento que compõe todas as coisas”. Sob essa 
abordagem, e em que pese todos os desdobramentos do artigo nos aportes 
de Bernad Charlot, Bernad Lahire, Claude Lévi-Strauss dentre outros, é 
possível que retiremos do menos audível, visto, propalado, cabível etc. 
elementos notáveis de mudança e nova expressão do pensamento em 
educação. A fonte? As infinitesimais perspectivas daqueles com quem 
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trabalhamos, envolvidos diretamente no processo de formação e que, 
estes sim, podem fazer da realidade aquilo em que ela pode vir a se 
transformar.

Por sua vez, Katie Fabiane Ribeiro, em seu artigo “Da juventude 
como categoria social e de sua dimensão histórico-cultural”, nos dirá 
que não existe propriamente o que podemos chamar de juventude no 
singular e, sim, juventude no plural. Tal abordagem nos revela algo não 
tão óbvio, ou que seja ideia corrente em nossa sociedade. Há sempre, 
entre nós, a tendência de cristalizarmos as noções de que nos servimos, 
encarcerando-as em realidades e análises conclusivas, enquanto que tais 
noções não passam de dimensões de um fazer que foi e que continua 
sendo histórico e cultural.

Por esse viés, tudo muda e, exceto pelo contexto, não existem 
categorias ou balizas que nos assegurem aferições definitivas. A realidade 
e o nosso conhecimento a seu respeito efetuam-se mediante constructos e, 
tão logo se constituem, tendem a sofrer intervenções contínuas, gerando 
sempre o novo. E é isso que nos vem desse estudo da autora, em que a 
juventude que conhecemos, dadas as circunstâncias de classe, de gênero, 
de etnia, de localidades e de religiões, construiu-se como dimensão plural 
e, por outro lado, está ainda por construir-se, pois não traz em si mesma 
a sua constituição última, senão a força que impulsiona o seu constante 
significar-se. Assim, dada a diversidade dos contextos, não existe noção 
que restrinja e delimite o que seja a juventude. Por esse motivo, não 
há porque considerá-la, no dizer da autora, “a partir de limites etários 
restritos”, bem como a “necessidade de defini-la como categoria social, 
pois, ao ser definida como tal, ela se torna, simultaneamente, situação 
e representação socioculturais”, ou seja, aquilo em que a juventude se 
constituiu e não propriamente o que ela seja, daí a luta constante em 
busca da realidade que está por vir, protagonizada pela diversidade de 
perspectivas que inauguram o novo em meio à nossa sociedade.

Na sequência, encerrando um grupo de artigos, o foco passa a ser o 
ensino de filosofia. A propósito, a recente inserção da filosofia no Ensino 
Médio veio acompanhada, há pelo menos uma década, de uma série 
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de eventos, pesquisas, publicações e debates em todo o país, fator este 
determinante para a conquista histórica que foi sua inclusão no currículo 
da educação média. E não convém que tal impulso se arrefeça, pois essa 
área do pensamento ainda tem pela frente o grande desafio que é o da 
consolidação desse espaço e, ainda mais, a tarefa de torná-lo interessante 
através do ensino.

Neste aspecto, Thiago Presente Fedrigo, em seu artigo “Uma reflexão 
a respeito do currículo de filosofia em Schopenhauer como educador” nos 
traz uma reflexão sobre o ensino de filosofia de forma que este englobe 
o pensamento clássico e o cotidiano envolvido nas salas de aula. Ou seja, 
o que se propõe consiste em encontrar alguns esclarecimentos no texto 
de Friedrich Nietzsche, Schopenhauer como educador, em que tratará da 
questão do ensino de filosofia na escola média alemã de sua época, pois, 
na visão de Nietzsche nesta obra, a filosofia estaria sendo tratada com 
desprezo. 

De outro modo, na medida em que sua crítica se direciona ao ensino 
“enciclopédico”, é possível entender mais claramente a indignação deste 
pensador. Afinal num programa de ensino onde os alunos são levados 
a aprender um sistema filosófico, suas doutrinações e suas refutações, 
somente para serem avaliados posteriormente para demonstrar o 
aprendizado, não levaria a um resultado diferente senão o de que 
os alunos decorem tudo na véspera da prova e logo no dia seguinte já 
esqueçam tudo sobre o que se foi testado; claramente se nota, aqui, uma 
questão de desprezo à filosofia. Opondo-se a este estado de coisas é que 
esse artigo se apresenta.

No artigo seguinte, Jordan Pagani adentra um campo pouco 
explorado no âmbito do ensino de filosofia ao tratar do ensino de 
estética, cujos passos consistem em apresentar uma leitura nietzschiana 
da tragédia ática; aprofundar tal leitura, compreendendo o que seria o 
ápice da tragédia; compreender a noção de justiça e virtude em Platão; 
apresentar a estética platônica, de forma a compreender a crítica 
de Nietzsche a Platão no que se refere à arte e, por fim, compreender 
a importância do ensino de estética em filosofia tendo como base a 
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compreensão nietzschiana da tragédia. Como o próprio autor afirma, 
quanto a este último passo, algo de indispensável pode vir a fazer parte 
da vida do aluno, pois “o ensino de estética tem um papel fundamental 
para a formação pelo fato de a arte, tal como era concebida para o 
povo, possuir um efeito de proteção na medida em que rompe com as 
instituições sociais, políticas, hierárquicas etc.; em resumo, aquilo que o 
faz configurar-se como indivíduos. Esse sentimento deve ser buscado na 
arte, pois esta, ao se fundamentar no alívio da individuação, ocupa um 
papel que poder-se-ia, dependendo das condições que um determinado 
aluno vive, ser ocupado pela delinquência. Por que então não buscar 
na arte, isto é, como imitação, o êxtase que se busca nas drogas, na 
marginalidade etc.?”.

 Em outro artigo, “Rancière e o ensino”, os autores Guilherme 
Seidi Costa Ohara, Juliana Marques Saraiva e Pedro Pizzutti deslocam 
o ensino da esfera da pedagogia para o da reflexão filosófica, ou seja, o 
que propõem, através da obra O mestre ignorante, de Jacques Rancière, 
assentada na ideia da Jacotot (1818) da igualdade entre inteligências, 
é uma reflexão crítica e subversiva dos fundamentos da pedagogia. 
Daí que o problema do ensino de filosofia, deixando de ser de natureza 
pedagógica, transforma-se em problema propriamente filosófico, a partir 
do qual o conceito de emancipação intelectual constrói-se sem delegação 
e como tarefa intransferível daquele que aprende. Nesse âmbito e contra 
o embrutecimento da educação tradicional, opõe-se à figura corriqueira 
do professor explicador aquela do professor emancipador. 

Finalizando os artigos e versando sobre “Filosofia e a aprendizagem 
do pensamento filosófico pela ótica de Gilles Deleuze” o autor, Américo 
Grisotto, tem como foco principal em seu texto a forma peculiar com 
que o pensador francês criou uma filosofia do devir e do acontecimento e 
cujo enredo remete ao problema que pretende expor, o da aprendizagem 
do pensamento em filosofia. A ideia que sustenta é que o pensamento 
filosófico não condiz com o já pensado, o que significa dizer que não 
pertence ao já criado, mas àquilo que está por se criar em filosofia. Nesse 
sentido, a história da filosofia, ao invés de ser tomada, por ocasião do 
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ensino de filosofia, como matéria de aquisição, ganha a dimensão de 
matéria-prima a ser utilizada na formulação de novos problemas e 
conceitos.

Diante disso, o que sustenta o autor consiste na hipótese de 
que nos seria mais notável e interessante, ou mesmo desejável, que 
devolvêssemos ao pensamento filosófico, através da sua aprendizagem, 
a possibilidade do novo em filosofia. E isso porque, o que nos resta, caso 
nos mantenhamos indiferentes à experimentação filosófica, é o niilismo 
que se contenta em decretar, no presente, a morte da filosofia. Assim, a 
sugestão da aprendizagem filosófica como produção do novo em filosofia 
se impõe e ganha importância em seus registros.

Por fim, agradecendo aos autores e sustentando que a instrução 
é como a liberdade, fruto de uma árdua conquista, desejamos a todos, 
através desses artigos do Projeto Novos Talentos em Ciências Humanas, os 
bons ventos da leitura. 

Américo Grisotto
Docente Colaborador do Projeto Novos Talentos

Contato: grisotto@uel.br
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A sociologia da infância: a socialização da criança 
na perspectiva contemporânea1

Fernando Giorgetti de Souza2

Resumo: As concepções de socialização das crianças mudaram ao longo da 
história, devido às dinâmicas das sociedades. Os primeiros estudos sobre as 
crianças foram pautados na ótica de pedagogos, historiadores e psicólogos. Dentre 
os autores clássicos da sociologia, se destaca o trabalho de sistematização da 
Sociologia da Educação realizado por Émile Durkheim, elaborando importantes 
conceitos sobre a socialização, porém, considerando a criança apenas um adulto 
em miniatura, condicionada a obedecer às regras impostas pelos adultos. Nas 
décadas de 1980/1990, com a emergência de um novo campo de saber, os 
sociólogos franceses e ingleses romperam com a concepção durkheimiana do 
ser social acenando ao mundo contemporâneo o protagonismo das crianças nas 
sociedades, trabalhando com os pressupostos da Sociologia da Infância como 
um fenômeno social. Ampliando essas discussões, Corsaro apresenta a metáfora 
da teia global, apontando a interação das crianças no processo de socialização, 
transitando e interagindo com adultos e com outras crianças simultaneamente 
em diferentes ambientes. A propósito, este artigo foi produzido através de uma 
pesquisa bibliográfica, com o objetivo de desenvolver uma reflexão sobre a 
socialização da criança na perspectiva contemporânea, apontando suas relações 
e atuações nos diferentes ambientes, família, escola e mídia de massa.
Palavras-chave: Infância. Socialização. Sociologia da Infância.

Introdução

A Sociologia da Infância é um novo campo de saber e estuda as ações 
e relações sociais das crianças na contemporaneidade. Novo, porque até 
a década de 1980, as pesquisas sobre as crianças eram realizadas através 
das lentes de pedagogos, de historiadores e de psicólogos.

1 Este artigo é parte da monografia A Sociologia da Infância: a socialização das crianças em diferentes 
perspectivas teóricas, orientada pela Prof.ª Dr.ª Ileizi Luciana Fiorelli Silva, na pós-graduação de 
Ensino em Sociologia do CCH/UEL, no ano de 2016.
2 Licenciado em História, pela FIG-UNIMESP em Guarulhos, Bacharel em Teologia, pela UNIFIL 
em Londrina, Pós-Graduação em Comunicação Popular e Comunitária, pela UEL em Londrina e 
Pós-Graduação em Ensino de Sociologia, pela UEL em Londrina. Atualmente é aluno especial do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, nível mestrado, da Universidade Estadual de 
Londrina – UEL. Contato: nandogiorgetti@gmail.com



22 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

Conforme observado, houve um atraso nos estudos sociológicos 
sobre a criança, permitindo então a vanguarda da produção de 
saberes relacionados aos aspectos biológicos, médicos e psicológicos, 
influenciando a educação familiar e escolar.

Segundo Lima, Moreira e Canhoto de Lima (2014, p. 99), o que 
acontece “entre” as crianças, “além do biológico e o psicológico, representa 
uma função de outras áreas do saber como a Sociologia e Antropologia”. 
Nesse sentido, Corsaro (2011, p. 18) entende que as crianças “foram 
marginalizadas na sociologia devido à sua posição subordinada nas 
sociedades e às concepções teóricas de infância e socialização.”

Desse modo, o discurso de Durkheim é criticado e compreendido 
por ser 

[...] um sintoma de um dispositivo pedagógico fundamentalmente 
disciplinar, não comprometido com o ideal da autonomia dos cidadãos 
livres, responsáveis e criadores. Ao contrário, é um substituto do disposto 
de moralização cristã, com efeitos similares: identificação com a norma; 
submissão (SINGER, 1997, p. 24).

Além disso, a autora acrescenta: 

[...] apesar de o discurso dominante ter sido sempre para a formação de 
indivíduos autônomos, a modernidade, nas suas diversas configurações 
sociais, tem-se de fato caracterizado-se pela formação de massas 
heterônomas, que não a questionem essencialmente e não construam 
possibilidades reais de transformação (SINGER, 1997, p.24-25).

A propósito, na década de 1960 ocorre uma mudança de paradigmas 
e, com os estudos do francês Philippe Ariès, as crianças passam a ser 
vistas em uma nova perspectiva, fomentando novas discussões sobre o 
seu papel na sociedade, já que, até aquele momento, a criança era passiva 
no processo de socialização.

Cohn (2005, p. 28) aponta, que a criança “não é um adulto em 
miniatura”, tampouco “alguém que treina para a vida adulta” e, nessa 
visão, a antropóloga deseja que a sociedade compreenda a interação das 
crianças com seus pares, com os adultos e com o mundo, onde quer que 
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seja, “sendo parte importante na consolidação dos papéis que assume e 
de suas relações.”

Segundo Kramer,

O significado social e ideológico da criança e o valor social atribuído à 
infância têm sido objeto de estudo da sociologia, ajudando a entender que 
a dependência da criança em relação ao adulto é fato social e não natural; 
na base da distribuição desigual de poder entre adultos e crianças, há 
razões sociais e ideológicas fortes, com repercussões evidentes no que 
se refere ao controle e à dominação de grupos (KRAMER, 1999, p. 271).

Além disso, vale destacar diferentes perspectivas sobre a infância, 
pois, 

A ideia de infância, fruto das representações da sociedade, varia segundo 
o momento histórico e as diferentes sociedades ou culturas: não há 
uma infância universal, unívoca, uniforme. Existem muitas infâncias, 
multiformes, diversas, particulares. Embora possa ser identificada 
por características biológicas comuns em toda a espécie humana, essa 
aparente naturalidade da infância não é suficiente para compensar as 
profundas diferenças de ordem histórica, antropológica e sociológica que 
distinguem as diferentes infâncias do mundo de hoje (BELLONI, 2009, 
p. 2).

Embora a Sociologia da Infância seja um saber emergente, os 
sociólogos têm produzido estudos significativos sobre o desenvolvimento 
das crianças, e há ainda muito a desvendar, porém isso pode não ser uma 
tarefa fácil, devido à complexidade e interdisciplinaridade dos temas em 
discussão.

Compreendendo, então, a relevância de pesquisas sobre as crianças 
e seu papel na sociedade, o presente artigo busca, além de contribuir para 
as discussões acadêmicas, produzir uma análise sociológica, através de 
leitura bibliográfica, nos diferentes contextos históricos/sociológicos 
na perspectiva teórica contemporânea, devido à emergência desse novo 
campo de saber, ou seja, a Sociologia da Infância.

Diante dessas considerações, é questionado de que modo a 
Sociologia da Infância rompe com os estudos durkheimianos sobre a 
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socialização das crianças, apontando novos caminhos para a educação 
brasileira.

Em resposta a essa problemática, o artigo apresenta a emergência 
da Sociologia da Infância na sociedade contemporânea, trabalhando os 
conceitos sobre socialização das crianças nos diferentes ambientes, o 
seu papel autônomo de ator social, as suas relações parentais, gerações e 
alteridade, bem como a influência midiática nos processos de socialização 
das crianças.

Destaca-se, nessa perspectiva, a leitura crítica feita por Hargreaves, 
Earl e Ryan (2001), Régine Sirota (2001), Jucirema Quinteiro (2002), 
Maria da Graça Setton (2002), Cléopâtre Montandon (2005), Manuel 
Jacinto Sarmento (2005), Suzanne Mollo-Bouvier (2005), Maria Luiza 
Belloni (2009), William Corsaro (2011), Anthony Giddens (2012), entre 
outros autores, que discutem nesse novo campo – a Sociologia da Infância 
– e dão sustentação teórica para esse trabalho, apontando de que modo 
acontece a autonomia das crianças no processo de socialização.

Para eles, as crianças são “sujeitos ativos”, pois participam e criam 
suas próprias culturas e, ao mesmo tempo, contribuem para a produção 
da cultura inclusive dos adultos.

A Emergência da Sociologia da Infância: a ruptura com os 
ensinos durkheimianos sobre a socialização da criança

Com a emergência da Sociologia da Infância nos anos 1980, 
acontece uma ruptura com os conceitos de socialização empregados por 
Durkheim, e o pesquisador Sarmento indica uma revisão crítica das obras 
de Jenks (1996), Corsaro (1997), Montandon (1998) e Sirota (1998), para 
a desconstrução das bases teóricas do pensamento durkheimiano sobre 
a socialização das crianças como indivíduos pré-sociais, cujos valores, 
normas e saberes são nelas inculcados.

Conforme assinala Sarmento, esse conceito de socialização em 
Durkheim,
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Nas suas múltiplas reinterpretações futuras, incorpora sedimentalmente 
a história de uma produção teórica sociológica que se ocupou sempre 
das crianças como objectos manipuláveis, vítimas passivas ou joguetes 
culturalmente neutros, subordinados a modos de dominação ou de 
controlo social, que assumiam a garantia da sua continuidade precisamente 
por esse trabalho de condução para os lugares, os comportamentos, as 
atitudes ou as práticas sociais pertinentes (SARMENTO, 2005, p. 374).

Dias (2012, p. 66) reforça que “a ênfase da análise sociológica 
esteve presente nos métodos e instituições socializadoras, cujo objetivo 
principal era a idade adulta”.

Destarte, Sarmento reinterpreta o conceito de gerações e 
alteridades das crianças, apontando: “ao falarmos de crianças, não 
estamos verdadeiramente apenas a considerar as gerações mais novas, 
mas a considerar a sociedade na sua multiplicidade, aí onde as crianças 
nascem, na sua diversidade e na sua alteridade diante dos adultos”. 

Nesse novo campo de saber, Régine Sirota (2001) registra a ruptura 
dos conceitos de socialização até então vigentes, descrevendo novas 
perspectivas e elaborando um estado da arte dos estudos sociológicos 
franceses e ingleses, relatando os trabalhos realizados, tais como 
seminários, congressos, colóquios e publicações de artigos em revistas 
especializadas.

Segundo ela, 

[...] a redescoberta da sociologia interacionista, a dependência da 
fenomenologia, as abordagens construcionistas vão fornecer os 
paradigmas teóricos dessa nova construção do objeto. Essa releitura 
crítica do conceito de socialização e de suas definições funcionalistas leva 
a reconsiderar a criança como ator (SIROTA, 2001, p. 9-10).

Mais adiante aponta:

O afastamento em relação à posição durkheimiana é claro. Trata-se de 
romper a cegueira das ciências sociais para acabar com o paradoxo da 
ausência das crianças na análise científica da dinâmica social com relação 
a seu ressurgimento nas práticas consumidoras e no imaginário social 
(SIROTA, 2001, p. 11).
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De acordo com Giddens (2012, p. 212), há diferentes agências 
de socialização3 para as crianças e esse processo se divide em duas 
etapas. Na primeira delas, denominada socialização primária, a família 
é fundamental para o desenvolvimento da criança e, na segunda fase, 
diferentes agentes de socialização “assumem parte da responsabilidade 
da família”. 

Através das interações das crianças com família, escola, grupos de 
amigos, organizações e meios de comunicação de massa, é que se dá a 
socialização, pois são transmitidos laços culturais, valores definidos pela 
sociedade, capital cultural, regras básicas de sobrevivência, alimentação, 
saúde, higiene, etc. Quanto às regras em que as crianças estão expostas, 
segundo La Taille (1994 apud REGO,1996, p. 86): 

[...] crianças precisam sim aderir às regras (que implicam valores e 
formas de conduta) e estas somente podem vir de seus educadores, 
pais ou professores. Os ‘limites’ implicados por estas regras não devem 
ser interpretados no seu sentido negativo: o que não pode ser feito ou 
ultrapassado. Devem também ser entendidos no seu sentido positivo: o 
limite situa, dá consciência de posição ocupada dentro de algum espaço 
social – a família, a escola, e a sociedade como um todo.

Apesar de Belloni (2009, p. 69) compreender a socialização 
sucessiva, ao longo da vida, ressalta a importância desse processo, 
especialmente na infância e adolescência.

As relações entre os pares, conforme Giddens (2012, p. 213), 

provavelmente têm um impacto significativo para além da infância 
e da adolescência. Geralmente, grupos informais de pessoas de idades 
semelhantes, no trabalho e em outras situações, têm uma importância 
duradoura em moldar as atitudes e o comportamento dos indivíduos. 

3 Conforme Berger e Luckmann (2004, p. 138), a socialização é um processo ontogênico que 
introduz o indivíduo na sociedade e é classificada em socialização primária e secundária. De acordo 
com Araujo (2011, p. 85), “A socialização primária ocorre na infância sob influência da família. Já a 
socialização secundária é aquela que introduz o indivíduo em novos setores da sociedade, como as 
instituições sociais”.
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Porém, nessa socialização, nem sempre as instituições reproduzem 
os valores transmitidos pelas famílias. As crianças, segundo Belloni 
(2009, p. 70), além de objetos da ação dessas agências especializadas, são 
atores e principais sujeitos ativos no processo de socialização.

Entretanto, Dubet (1997) contesta essa ideia de a criança ser 
considerada um ator social, quando o sistema incorpora nela seus 
princípios. Para ele, a condição para a criança ser considerada um ator 
social é participar de modo ativo e não passivo na sociedade.

Um exemplo da passividade ou da criticidade da criança pode 
ser observado em relação ao seu comportamento, diante dos meios 
de comunicação de massa, que investe cada vez mais em publicidades 
apresentando seus produtos.

A Função Social da Escola

O pesquisador François Dubet, em uma entrevista concedida 
às professoras Angelina Teixeira Peralva e Marília Pontes Sposito, da 
Universidade de São Paulo (USP), em 1997, ao ser questionado se a escola 
deveria ser socializadora, afirmou: 

Sim, mas ela o é de fato. Ela o é, inclusive quando não funciona. Mas 
não acredito que ela deva ser socializadora da maneira como muitos 
entendem na França hoje em dia: conservadora, volta da moral, volta da 
disciplina, volta dos princípios [...]. Eu acho que ela deve ser socializadora 
de um modo muito mais democrático, muito mais aberto. O debate não é 
entre permissividade e autoridade, eu acho que isto é um falso debate. É 
preciso ter ao mesmo tempo autoridade e liberdade (DUBET; PERALVA; 
SPOSITO, 1997, p. 229).

Apesar de exemplificar a escola francesa, Dubet observou os 
modelos da escola democrática, e esse modelo escolar de “autoridade e ao 
mesmo tempo liberdade” pode muito bem ser aplicado no Projeto Político 
Pedagógico (PPP) das escolas brasileiras, considerando as diferentes 
realidades locais e os seus diferentes contextos.
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Em estudo recente, o professor Lenardão (2015, p. 9) registra a 
concepção e as expectativas dos cidadãos sobre a função da escola. Eles 
entendem que a escola serve para:

a) socializar (moralizar) as crianças e os jovens; b) preparar para o trabalho 
(socializar para o trabalho); c) servir de instrumento de equalização das 
condições de aproveitamento das oportunidades sociais e de ascensão 
social; d) colaborar na gestão e reprodução da força de trabalho para 
o ‘capital’; e) consagrar a ordem social por meio da colaboração na 
reprodução da estrutura de distribuição do ‘capital cultural’; f) socializar 
o ‘conhecimento sistematizado’.

Conforme destacado nessa lista de funções sociais da escola, 
Lenardão (2015, p. 10) conclui que há avaliações de caráter positivo e 
também as de caráter negativo e relata como primeiro pressuposto da 
função social da escola a moralização das crianças e jovens, devido ao 
comportamento do ser humano, como 

[...] um ser egoísta, impulsivo, movido, por desejos, vontades e paixões 
imediatas e apetites insaciáveis, sendo, por isso, portador de tendência 
ao comportamento agressivo, tendo como a principal motivação de sua 
existência a ‘busca do prazer’ imediato.

Em consequência do “modo de vida selvagem” do homem, ele 
aponta a existência de mecanismo de controle do comportamento, ou 
seja, “regras, normas, leis e agentes da lei e da ordem”, para exercerem 
de fora do indivíduo o controle e moderação dos instintos e paixões, dos 
impulsos primitivos, dos apetites selvagens e do egoísmo, considerados 
os principais impedimentos para a vida em grupo na sociedade.

Nesse sentido, a função social da escola perpassa a ideia de 
formar moralmente o cidadão e prepará-lo para o mundo do trabalho, 
pois é necessário fortalecer, nesse cidadão, os valores de solidariedade, 
sentimento de pertença ao coletivo da sociedade e, portanto, deve “sujeitar 
seus apetites egoístas, do seu modo de vida selvagem” obedecendo 
as regras impostas, se tornando um ser social, compromissado em 
transformar a sociedade.
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Assim, cabe ao Estado e suas entidades recuperar a unidade 
orgânica, ou seja, segundo Durkheim (1983, p. 47), “dirigir a conduta 
coletiva”. 

Entretanto, o professor observa a perspectiva durkheimiana acerca 
da educação escolar e entende que é preciso promover os três elementos 
básicos da moralidade moderna: o espírito de disciplina, o espírito de 
abnegação e a autonomia da vontade para cumprir parte da meta de 
socialização dos indivíduos.

Entende também que a escola não reduz a importância da família, 
religião, meios de comunicação, atividades profissionais e outras 
atividades de socialização de crianças e jovens.

Para descrever a socialização na escola em consonância com os 
educadores, Paixão e Zago (2007, p. 226) argumentam: “a aprendizagem 
escolar virou brinde”. Pode soar um tanto estranho, entretanto, essa 
frase sintetiza bem o desabafo de um grupo de professoras participantes 
de uma pesquisa sobre socialização de crianças na periferia de Niterói, no 
Rio de Janeiro.

Isso porque as professoras realizam tarefas que não constituem 
o “oficio” delas, porque as crianças chegam à escola com “carência de 
socialização”, e não têm limites, não sabem como se comportar, só sabem 
correr e saltar.

Em contrapartida, do ponto de vista das famílias, a socialização 
das crianças está a cargo da escola, uma vez que, para trabalhar, os pais 
ficam distantes de seus filhos.

Portanto, quando as crianças não estão na escola, devido à violência 
nas ruas, se trancam em suas casas, na ilusão de segurança; porém, ficam 
expostas à mídia, considerada uma das principais responsáveis pela 
socialização das crianças na sociedade contemporânea.

A Socialização através dos Meios de Comunicação de Massa 

Giddens (2012, p. 213) entende a importância da educação 
familiar e escolar para as crianças, porém, destaca também o papel da 
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mídia na socialização das crianças, apontando os avanços dos meios de 
comunicação de massa impressos da modernidade, para os meios de 
comunicação de massa eletrônicos da pós-modernidade. Setton (2002) 
observa a presença da cultura de massas socializando muitas gerações, 
influenciando-as “para o bem ou para o mal”, transmitindo valores e 
padrões de conduta.

A midiatização é um fenômeno na sociedade contemporânea e, 
observando o poder da mídia sobre as crianças, entende-se que a cultura 
por ela veiculada 

[...] transformou-se numa força dominante de socialização: suas imagens 
e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de 
gosto; valor do pensamento, produzindo novos modelos de identificação 
e imagens vibrantes de estilo, moda e comportamento (KELLNER, 2001, 
p. 27).

A indústria cultural e a mídia de consumo contribuem 
influenciando e socializando as crianças e por isso, estudiosos do campo 
da Comunicação e da Educação destacam a necessidade de mediação 
na recepção das mensagens, por aqueles que conheçam as artimanhas 
midiáticas e publicitárias, e que saibam desvelar as tramas da mídia 
hegemônica.

Por outro lado, Belloni (2012, p. 35) considera a dificuldade de 
avaliar a televisão enquanto uma instituição de socialização, devido 
à complexidade deste processo, no qual a interiorização de normas e 
valores transmitidos depende também da aceitação ativa das crianças e 
dos adolescentes, que lhes atribuem – ou não – legitimidade.

Nesse sentido, essa discussão vai além de mediar o conhecimento 
obtido pela audiência televisiva, mas também da ação/interação das 
crianças nas redes sociais, seu novo ambiente de socialização.

Belloni (2009, p. 116) destaca a criança dos países ocidentais, “cada 
vez mais, considerada sujeito de seus processos de socialização, sendo 
um ator muito importante no mercado consumidor e alvo preferido dos 
publicitários, pois parece sem dúvida influir sobre as escolhas familiares 
de compra”.
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Neste ponto, vale lembrar, as recomendações freireanas aos 
educadores progressistas: “não podemos desconhecer a televisão, mas 
devemos usá-las, sobretudo, discuti-la ” (FREIRE, 1996, p. 139).

Essa advertência não serve apenas para a televisão; serve para 
qualquer outro meio de comunicação em que as crianças interajam. 
Nesse sentido, os pais e educadores precisam mediar esse conhecimento, 
inclusive a interação das crianças nas redes sociais.

Novos Conceitos de Socialização das Crianças na 
Contemporaneidade

Passando para os conceitos de socialização na perspectiva 
contemporânea, Corsaro propõe um novo modelo chamado por ele de 
“reprodução interpretativa”, pois 

[...] encara a integração das crianças em suas culturas como reprodutiva, 
em vez de linear. De acordo com essa visão reprodutiva, as crianças não 
se limitam a imitar ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se 
esforçam para interpretar ou dar sentido à sua cultura e à participação 
dela. Na tentativa de atribuir sentido ao mundo adulto, as crianças 
passam a reproduzir coletivamente seus próprios mundos e culturas 
pares (CORSARO, 2011, p. 36).

O sociólogo, em 1993, utiliza a metáfora da “teia de aranha”, e 
pondera: “a teia global, produzida por aranhas comuns de jardins, é a 
mais útil para minhas necessidades conceituais. Uma série de recursos 
da teia global a torna uma metáfora útil para conceitualizar o processo de 
reprodução interpretativa” (CORSARO, 2011, p. 37).

Nesse modelo de teia de aranha, segundo o autor, “a criança está 
sempre participando de e integrando duas culturas – a das crianças e a dos 
adultos – e essas culturas são complexamente interligadas” (CORSARO, 
2011, p. 40).

Sem dúvida, dentre os conceitos apresentados pelos autores 
contemporâneos, os escritos de Corsaro são referências para o 
entendimento e estruturação dos conceitos sobre a Sociologia da Infância.
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A francesa Cléopâtre Montandon (2005) observa, na relação 
parental, os diferentes fenômenos sociais, as estruturas sociais, bem 
como os contextos sociais em que as crianças estão inseridas. Ela estuda 
a relação de seus educadores e também as ações práticas resultantes de 
seu aprendizado, no propósito de entender como as crianças europeias, 
de acordo com as suas características sociais e culturais, expressam suas 
emoções, ações e representações, a partir de conhecimento obtido.

Assim, Montandon pesquisa as práticas educativas, tendo em vista 
o papel dos pais, dentro das estruturas familiares, do pertencimento 
social ou cultural, das diferentes perspectivas, motivações meritocráticas 
entre as crianças da classe média, a falta de projeto familiar e a punição 
para as crianças das classes populares.

O que se percebe na sociedade neoliberal é o “adestramento” das 
crianças, que desde cedo são condicionadas, moldadas e estigmatizadas 
na própria escola que deveria formar o cidadão e reproduz a mentalidade 
do mundo do trabalho capitalista, de que os mais “destacados” servirão 
para “conservar” o que está posto e dominar, comandando os “menos 
dotados”.

A propósito, em seu estudo, Montandon faz uma análise 
quantitativa e demonstra três modelos suíços de práticas educativas. 
São eles, o modelo estruturante, autoritário (hegemônico) com 51%; o 
persuasivo, com 44%; seguido do modelo estatutário estrito, com 5% da 
preferência.

Ela entende que não se deve reduzir o pensamento das crianças 
ao descrever o ponto de vista de pais e educadores e a complexidade das 
relações com os pares e outros agentes externos de socialização.

Ainda que Montandon aborde o apoio e o afeto dos pais, explicita o 
desejo de as crianças exercerem a autonomia em suas decisões, escapando 
do controle deles. 

A autora critica a educação autoritária pautada na desigualdade 
e submissão antagônicas aos valores cidadãos, porque as sociedades 
contemporâneas tornaram-se mais democráticas e é preciso mudar os 
modos de educação dos indivíduos e, nesse contexto, há muito ainda a 
ser explorado.
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Outra pesquisa significativa foi realizada em 1994 e publicada pela 
francesa Suzanne Mollo-Bouvier (2005). Sua preocupação reside no fato 
de a criança ser sujeito social da própria história para transformação e 
quando, de algum modo, isso é negado, deixa de ser um sujeito histórico 
crítico e passa a reproduzir os valores apreendidos.

Mollo-Bouvier aponta quatro fatores para a construção da 
Sociologia da Infância. Em primeiro lugar a segmentação social das 
idades e a incerteza quanto ao período da infância. Em segundo lugar, 
a tendência a favorecer a socialização em estruturas coletivas fora 
da família. Em terceiro, trata a transformação e as contradições das 
concepções da infância. Por último, trabalha o interesse generalizado por 
uma educação precoce.

Além do mais, estuda o cotidiano da criança e suas interações com 
o coletivo pensando na segmentação social das idades e entende existir 
uma lacuna sociológica na faixa etária de 10-12 anos, justamente o período 
de transição da infância para a adolescência. Sobre as características dos 
modos de socialização delas, aponta os diferentes sentidos, lugares, 
idades e tarefas.

Apresenta ainda, um percurso institucional da socialização 
nos diferentes tempos sociais das crianças, de ordem psicológica e 
pedagógica, que contribuem para a socialização delas, enfatizando que a 
educação autoritária não é a mais positiva e questiona como ensinar às 
crianças valores cidadãos e democráticos, se a escola e a família ensinam 
desigualdade e submissão.

Segundo a pesquisadora, “A criança é também um desafio para 
os sistemas de valores que fragmentam a sociedade. Por meio dela, 
movimentos políticos, ideológicos e religiosos tentam exercer sua 
influência e preparar o futuro” (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 398). Para 
ela, há muito para fazer e, devido às mudanças sociais e políticas, os modos 
de educação na sociedade contemporânea precisam ser atualizados.  

Outro pesquisador que apresenta um tratado sociológico da 
infância é o professor português Manuel Jacinto Sarmento. Ele 
entende a infância como objeto de estudo da sociologia que perpassa as 
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perspectivas reducionistas da biologia e da psicologia, por investigar o 
conjunto da sociedade. E nessa perspectiva, a questão da geração e da 
alteridade diante dos adultos desvelam as condições de existências e de 
atuações plenas das crianças como atores e sujeitos sociais. Segundo 
Sarmento (2005, p. 363),

A infância é concebida como uma categoria social do tipo geracional 
por meio da qual se revelam possibilidades e os constrangimentos da 
estrutura social. O desafio a que nos propomos é interrogar o modo como 
constructos teóricos como ‘geração’ e ‘alteridade’ se constituem como 
portas de entrada para o desvelamento dos jardins ocultos em que as 
crianças foram encerradas pelas teorias tradicionais sobre a infância e de 
como esse conhecimento se pode instituir em novos modos de construção 
de uma reflexividade sobre a condição de existência e os trajectos de vida 
na actual situação da modernidade. 

Sarmento resgata o pensamento dos sociólogos Karl Mannheim 
e Qvortrup, e da psicóloga Alanen, a fim de reconstruir o conceito de 
geração, pois entende ser “a infância historicamente construída” através 
das práticas sociais na relação com os adultos. Para ele, a Sociologia da 
Infância é uma construção histórica inconclusa, sendo sempre atualizada 
com as práticas sociais através das interações das crianças com seus pares 
e com os adultos.

O autor exemplifica a importância dos estudos desse novo campo 
de saber ao relatar as dificuldades das crianças portuguesas em relação 
às alterações das políticas públicas da educação, da iniciação ao mundo 
do trabalho, da relação entre os pais e responsáveis legais, das aspirações 
de empregos delas, da relação com as novas ferramentas tecnológicas, da 
geração de novas linguagens e do consumo de produtos, em especial da 
indústria cultural.

Esse estudo apesar de focalizar as crianças portuguesas, contribui 
muito como base para o entendimento da Sociologia da Infância em 
diferentes contextos culturais.

O professor registra aquilo que há de ser explorado, seguindo a 
lógica
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[...] de que as crianças estabelecem uma deslocação sobre os princípios 
lógicos estruturantes das gramáticas culturais adultas (sobretudo às 
culturas ocidentais de matriz européia; as culturas não-ocidentais não 
se estruturam necessariamente sobre os mesmos princípios lógicos) 
e, especialmente, sobre princípios da identidade e da seqüencialidade 
(SARMENTO, 2005, p. 375).

Contudo, é imprescindível novamente reforçar que, embora as 
crianças sejam sujeitos de sua história, como atores sociais, mesmo na 
diversidade, estão sobre a tutela dos adultos. Por isso, a insistência em 
questionar até que ponto elas podem exercer suas atividades de maneira 
autônoma? E como os educadores observam o desenvolvimento das 
práxis delas nas sociedades, se até certa idade são tuteladas pelos pais ou 
familiares próximos? 

Segundo Quinteiro (2002), “a participação das crianças no processo 
educativo não se limita aos aspectos exclusivamente psicológicos, mas 
sociais, econômicos, políticos e históricos” e, entendendo isso, cita a 
concepção de Sarmento (1997) sobre as crianças serem “actores sociais 
de pleno direito”.

Entretanto, cabe considerar também as mudanças devido ao 
desenvolvimento das crianças e da maturidade delas na sociedade 
contemporânea. 

Há também evidências consideráveis de que as crianças estão entrando 
na puberdade mais cedo do que as gerações anteriores. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a idade média para início da menstruação há 
150 anos era 16 anos de idade. Atualmente, é 12,5. Deve-se ressaltar, 
porém, que, embora as meninas e os meninos tornem-se biologicamente 
maduros mais cedo, muitos deles levam mais tempo para atingir a 
maturidade intelectual e emocional (TFEYA, 1989 apud HARGREAVES; 
EARL; RYAN, 2001, p. 22).

Em geral, essa alteração biológica acontece justamente na mesma 
época da transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental 
II, momento em que a criança está vivenciando inúmeras mudanças 
comportamentais, físicas, biológicas, sociológicas.
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Um exemplo disso pode ficar por conta do choque cultural que 
geralmente as crianças têm com seus pares, ao participarem de um novo 
ambiente de ensino, com novas turmas, diversos professores para as 
matérias curriculares, etc. e se relacionar com uma nova faixa etária, 
diferente daquela que participava no ensino básico.

Considerações Finais

Conforme observado, os primeiros estudos sobre as crianças 
foram, em sua maioria, realizados por profissionais da saúde – médicos, 
psicólogos e psiquiatras –, contribuindo para a formação da base teórica 
da sociologia da educação.

Nessa perspectiva, a criança foi considerada um objeto na história, 
condicionada a aprender através da influência geracional, sem muita 
força de expressão, tanto é que Durkheim entende que, para socializar 
a criança, é necessária uma ação coercitiva dos adultos sobre elas, no 
propósito de torná-la mais humana.

Certamente seus ensinos contribuíram em sua época e contexto 
social para a socialização das crianças no modo de produção capitalista, 
em vias de uma sociedade industrial em constantes transformações.

Por isso, sem desconsiderar seu o trabalho sistêmico, e entendendo 
que a educação é muito mais do que transferir conhecimento de uma 
geração à outra, os sociólogos contemporâneos contestaram as ideias 
durkheimianas sobre a passividade da criança, por não condizerem com 
a realidade da sociedade contemporânea.

Essas discussões se acentuam com a emergência da Sociologia 
da Infância, na década de 1980, com os sociólogos franceses e ingleses; 
trabalhando os pressupostos desse novo campo como um fenômeno 
social, apontaram que as crianças não devem ser vistas apenas como um 
objeto de estudo e, sim, como atores sociais.

Compreendendo a existência de diferentes instituições de 
socialização das crianças e diferentes contextos históricos e sociológicos, 
o presente artigo analisa essas concepções e destaca a família, a escola e 
os meios de comunicação de massa na contemporaneidade.
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Ademais, além da mídia televisiva, com o advento da internet, 
as relações sociais passam a ocorrer por meio das redes sociais, ou seja, 
outra instância de socialização das crianças.

Diante das novas perspectivas sobre a socialização das crianças, 
um dos alvos dos educadores e dos pais na cultura dos pares, é ensiná-las 
a utilizar as redes sociais não apenas para entretenimento, ostentação 
e fofocas, mas como espaço democrático, em que elas, atores sociais de 
uma práxis solidária e coletiva, sejam proclamadoras de uma utopia de 
mudança e transformação da realidade social em que vivem.

Por sua vez, o público infantil, se expondo à mídia de consumo, pode 
tornar-se vítima e, ao mesmo tempo, influenciar seus pais a comprarem 
tais produtos. Como resultado, ouvem-se as famosas frases ditas pelas 
crianças frequentemente nas lojas e supermercados, “eu quero”, “me dá” 
e “compra para mim”.

Em consequência disso, se observa que a interação entre elas 
ocorre em um fluxo demasiadamente rápido e isso deve ser um alerta 
aos pais e educadores, pois elas aprendem sobre todos os assuntos e, em 
virtude disso, esse conhecimento deve ser mediado para desenvolver 
nelas a cidadania e com isso a participação, e não o fortalecimento de 
uma passividade em relação ao senso comum.

O grande perigo enfrentado pelas crianças, diante de tantas 
informações recebidas, é o de serem deformadas ao invés de serem 
informadas, ou seja, que percam os princípios básicos da educação, que 
constitui em educar para a cidadania e trabalho, e não para um mundo 
individualista, que jaz no consumo, onde se trabalha para consumir e 
acumular coisas supérfluas.

Nesse sentido, a participação dos pais e dos educadores mediando 
os conflitos, as tensões sofridas pelas crianças são essenciais, pois é 
preciso desnaturalizar o que se ensina nas sociedades tradicionais, pelos 
educadores conservadores, como natural ou normal, pois não o são e, 
com isso, desvelar as tramas do capital atrófico, em vez de deixar que as 
crianças sejam adestradas pela mídia de massa.
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A socialização das crianças é um tema que não se esgota, até mesmo 
devido ao dinamismo da sociedade contemporânea. Trabalhos futuros 
poderão abordar a interação das crianças com os meios de comunicação 
de massa, principalmente a interação delas nas redes sociais.

Diante dessas considerações, os trabalhos relacionados à Sociologia 
da Infância têm como missão ampliar os conhecimentos teóricos, 
provocar nos educadores a reflexão, para que possam descristalizar em 
seus alunos o senso comum, e que, diante dessas inúmeras possibilidades 
de interações sociais, desperte nas crianças o senso crítico em relação aos 
problemas sociais.

Além disso, observa-se a necessidade de proporcionar iniciativas 
que abram espaços públicos para a socialização das crianças, lugares em 
que possam brincar, estudar, se respeitar, interagir, compartilhar, amar, 
independente de qualquer obstáculo e preconceito.

Decerto, os conceitos de socialização das crianças, apresentados 
neste artigo em diferentes contextos e perspectivas, podem contribuir 
para novas discussões. 

Novas pesquisas serão realizadas e a esperança é que as políticas 
que tratam direitos e deveres das crianças e sua voz e participação na 
sociedade, possam ser ampliadas. Que a cada dia sejam abertos canais 
de comunicação e participação das crianças, atores sociais na sociedade 
contemporânea.

Que pais e educadores se esforcem mais em mediar os 
conhecimentos e as crianças e se apropriem dele para transformar a 
sociedade.
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Ouvindo o jovem: pesquisa experimental com jovens 
do ensino médio de londrina-pr 

e região metropolitana

Henrique Fernandes Alves Neto1

Tudo parte do infinitesimal e a tudo a ele retorna; nada, coisa surpreendente 
que não surpreende ninguém, nada aparece subitamente na esfera do finito, do 
complexo, nem nela se extingue. Que concluir daí, senão que o infinitamente 
pequeno, ou seja, o elemento, é a fonte e a meta, a substância e a razão de 
tudo? (TARDE, 2007, p. 60)

 
Fundamentos Teóricos: a mônada, o sujeito, as disposições 
e classificações

O ínfimo, o infinitesimal, a mônada, essa é a preocupação 
de Gabriel Tarde. Sua teoria é construída sobre a crença de que é a 
partir do mínimo que podemos compreender o máximo, do pequeno 
chegamos ao grande, do simples até o complexo, do micro até o macro. 
Contemporâneo de Émile Durkheim, disputaram espaço no campo 
científico, pois as chances de influenciarem o surgimento da nova 
ciência do social era pertinente a ambos; como é sabido, Durkheim fora 
o escolhido para ser o “ponto de partida” da Sociologia. Entretanto, a 
teoria de Tarde está sendo revisitada, visto que a conjuntura atual 
clama por um esclarecimento e está em busca de respostas que não são 
dadas por este arcabouço teórico construído a partir de Durkheim e que 
considera o indivíduo apenas como um “fantoche” da sociedade. Tarde 
nos alerta para a importância do pequeno, deste elemento que compõe 
todas as coisas, das maiores até as menores. Assim como a biologia e a 
física descobriram que os átomos constituem a matéria – seja ela viva ou 
morta –, deve existir algo semelhante aos átomos que compõem o social, 
e a tarefa da Sociologia é desvendar quais são esses átomos – mônadas, 

1 Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (2012). Professor de Sociologia 
no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Ivaiporã. Coordenador do projeto de extensão 
“Análise de criação: experiência de cinema no IFPR”. Contato: henrique.alves@ifpr.edu.br
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resgatando a ideia de Leibniz – sociais. Guardadas as devidas proporções, 
o texto que se seguirá tem como preocupação pensar esses ínfimos, o 
pequeno, a mônada, mas não no intuito de destacar e exaltar a diferença 
em detrimento de constatações mais objetivas, mas para tentar perceber 
que, mesmo diferente, ainda há coesão e coerência neste “aglomerado” 
chamado de social.

Nesse intuito é que nos esforçamos em uma reflexão que perceba 
a educação de uma maneira mais próximo do real. A maneira como 
abordamos este tema clássico da Sociologia é baseada em autores como 
Bernard Lahire, Claude Lévi-Strauss, Bernard Charlot, dentre outros. 
Lógica das classificações, patrimônio individual de disposições, sujeito, 
mobilização, desejo, relação com saberes, estes são alguns conceitos que 
procuramos perceber no trato com essa temática (vale dizer que o pano 
de fundo desses autores, a epistemologia da qual partem, ou seja, o modo 
como apreendem a realidade, está perpassado pela perspectiva destacada 
logo acima: levar a sério o ínfimo, para compreendermos melhor o 
complexo). 

Para conseguirmos dar conta dessa nossa proposta de abordagem, 
realizamos um pequeno exercício de entrevista coletiva com quatro jovens 
estudantes de Ensino Médio, de escolas diferentes, tanto privada quanto 
pública, escolhidos aleatoriamente. A entrevista foi realizada durante 
a disciplina de mestrado intitulada “Os jovens e o saber: fundamentos 
socioantropológicos da noção de relação com o saber”, ministrada pela 
Prof.ª Dr.ª Ileizi Fiorelli Silva. Nossa proposta, então, é realizar um 
diálogo entre as falas dos entrevistados com alguns conceitos pontuais 
dos autores citados logo acima, explicitando nosso método de abordagem 
da temática e do modo como problematizamos a questão.

Em conjunto com os outros alunos, ouvintes e estudantes especiais 
que cursam a disciplina, começamos por selecionar alguns assuntos 
que, ao critério dos integrantes presentes, seriam mais interessantes de 
saber e ouvir mais os jovens falarem. Separamos os assuntos por “frases 
temáticas” que durante toda a entrevista, foram sendo destacadas hora 
por um aluno, hora por outro, e assim por diante. Relacionamentos – 
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tanto amorosos quanto de amizades –, sexualidade, religião, lazer, 
família, raça e escola foram alguns dos assuntos escolhidos. Neste texto 
não elencaremos e nem daremos ênfase a todos os comentários tecidos 
pelos jovens sobre todos os assuntos; selecionamos apenas algumas 
frases pontuais que ilustram os conceitos norteadores do exercício – 
assim como já foi dito.

Antes de propriamente darmos início ao exercício, é importante, 
da mesma maneira que destacamos Gabriel Tarde e sua “monadologia”, 
falar da noção que instiga e nos incentiva a olhar desse modo para a 
educação. Charlot diz:

Mas o aluno é também, e primeiramente, uma criança ou um adolescente, 
isto é, um sujeito confrontado com a necessidade de aprender e com a 
presença, em seu mundo, de conhecimentos de diversos tipos (CHARLOT, 
2000, p. 33).

Além disso, continua afirmando que o sujeito é um ser humano, um 
ser social e, em sendo um ser social, age no e sobre o mundo, se produz e 
é produzido pela educação, e vê este mundo com pessoas, lugares, objetos 
como necessidade de aprendizagem desses diversos saberes (CHARLOT, 
2000, p. 33). Tudo isso chama a nossa atenção para um novo ponto de 
vista da educação: não mais da instituição que forma e que, por vezes, não 
consegue exercer a sua “função social” – e estamos nos referindo à função 
social de que falava Durkheim sobre a escola, sendo responsabilidade dela 
formar o tipo de homem que a sociedade necessitava –, mas, agora, uma 
mudança de olhar para aquele que vive na escola, ou foge da escola; aquele 
que aprende, ou não, na escola; aquele que diz que a escola está chata, a 
aula é desinteressante, e os pais afirmam e confirmam o posicionamento 
dos filhos; enfim, o olhar agora é para o jovem: quem é ele? Quais são seus 
gostos? Quais são seus anseios? O que figura em seu horizonte? Ainda 
há utopia? A escola ainda auxilia na criação dessa utopia, ainda ajuda em 
construir um caminho mais seguro a trilhar? Como diria Loïc Wacquant 
(2002, p. 11), em Corpo e alma:
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O fato de que o agente social é, antes de mais nada, um ser de carne, 
de nervos e de sentidos (no duplo sentido de sensual e de significante), 
um ‘ser que sofre’ [...] e que participa do universo que o faz e que, em 
contrapartida, ele contribui para fazer, com todas as fibras de seu corpo 
e de seu coração.

Este é o modo como percebemos o jovem, como sujeito de nervos, de 
sentimentos, que está em um mundo construído por ele, mas que, 
simultaneamente, o constrói. Um ser social que se percebe no trato com 
outros, que percebe na relação com o outro uma relação com si mesmo. 
Enfim, foi com esse foco que observamos, ouvimos, sentimos os jovens 
que foram entrevistados. A seguir, como já foi dito, relataremos falas dos 
alunos entrevistados que evidenciam todo esse debate teórico posto.

Para Saber Falar Precisamos Primeiro Saber Ouvir

O primeiro assunto abordado no diálogo com os jovens foi amor. 
“Toda forma de amor vale a pena?” Esta foi a questão que verbalizamos 
aos jovens e esperamos o discorrer de suas opiniões sobre o tema. Em sua 
maioria, as palavras e asserções foram sobre relacionamentos amorosos 
do tipo “ficar”, que, segundo a descrição dos jovens, é uma ação de dar 
alguns beijos, mas sem um compromisso formal, como é o namoro. 
Entretanto, em determinado momento, um dos jovens questiona se essa 
frase que incita o debate somente diz respeito a relacionamentos desse 
tipo – ficar, namorar, “dar uns pegas” –, e não sobre amar outras coisas, 
como arte, leitura, viagens. Sua fala foi:

Mas o tema é relacionado só a sexualidade? Porque quando eu li, eu 
achei que era amor assim... sei lá... amor a arte, talvez, amor [...] Eu sou 
apaixonado pelo cinema, eu amo cinema. Então quando falou toda forma 
de amor vale a pena, eu pensei, sei lá, é... ir atrás de trabalhar com cinema, 
será que vale a pena essa forma de amor? (Entrevista de aluno I, realizada 
no dia 07 de maio de 2013)

Podemos perceber, no discurso pronunciado pelo aluno I, dois 
conjuntos de conceitos importantes: a) mobilização e sentido; b) 
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patrimônio individual de disposições e pluralidade de socialização. O 
primeiro conjunto de conceitos refere-se a Charlot (2000).  Ora, quando 
partimos do pressuposto de que o jovem é sujeito com sentimentos, 
nervos, histórico, temos que ter consciência de que o aprender, uma 
relação com o saber, necessita de uma mobilização, mas uma mobilização 
que faça sentido para este jovem. Segundo Charlot (2000), “mobilização é 
pôr recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas forças, para fazer 
uso de si próprio como recurso” (CHARLOT, 2000, p. 55), e isto condiz 
com a fala do aluno I. Em outro momento da entrevista, ele afirma que 
ama o cinema, gosta muito de arte e pretende, ao concluir o Ensino Médio, 
mudar-se para a França; ora, foi Charlot quem disse que esse mobilizar é 
movimento e temos o exemplo de um jovem que, dentre outros motivos, 
tem a pretensão de mudar-se para outro país para ter uma relação com o 
saber mais plena. Ainda nesse caminho, temos a discussão de sentido para 
Charlot, que o define da seguinte forma: 

[...] faz sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem relações 
com outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou, questões que ele 
já se propôs. [...] Em suma, o sentido é produzido por estabelecimento de 
relação, dentro de um sistema, ou nas relações com o mundo ou com os 
outros (CHARLOT, 2000, p. 56).

Com esta definição ficam claros dois aspectos do discurso do 
aluno I: a) a sua percepção de amor além da sexualidade só faz sentido 
porque, em algum momento, ele já se propôs a pensar sobre – vide a sua 
preocupação em mudar do país para se dedicar ao seu amor; b) a sua 
percepção de amor além da sexualidade só faz sentido devido ao seu 
patrimônio individual de disposições, construído e ativado por vários 
fatores, mas, conforme ele disse, os meses que passara na França pode ter 
muita influência nessa visão. Contudo, o fato de o aluno I ter uma opinião 
diferente da dos outros jovens não o faz “descolado” da realidade e não 
o percebemos como um relâmpago em céu azul; quando somos guiados 
pela contribuição de Lahire (2004), constatamos que essa opinião é 
resposta de disposições acionadas socialmente.
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O que são disposições?

Na verdade, uma disposição é uma realidade reconstruída que, como 
tal, nunca é observada diretamente. Portanto, falar de disposição 
pressupõe a realização de um trabalho interpretativo para dar conta de 
comportamento, práticas, opiniões, etc. trata-se de fazer aparecer o ou 
os princípios que geraram a aparente diversidade das práticas. Ao mesmo 
tempo, essas práticas são constituídas como tantos outros indicadores da 
disposição (LAHIRE, 2004, p. 27).

Fazendo um pequeno desvio do aluno I, a citação acima fundamenta 
o método de entrevista e o modo de interpretar as falas dos jovens em 
questão. A disposição não é algo aparente, observável a olho nu, sem 
um trabalho reflexivo sobre o sujeito; disposição é um instrumento 
semelhante à montagem de um quebra-cabeça, no qual, separadamente, 
as peças não fazem muito sentido, porém, contextualizadas e encaixadas 
em seu devido lugar, contêm um sentido e auxiliam na visualização e 
compreensão de toda a obra. É desse modo que pensamos este destaque 
feito pelo aluno I. Só conseguimos compreender a sua ideia de amor 
quando olhamos para outras esferas de sua vida: morou na França 
durante alguns meses, afirma ser ateu, se denomina “gordo nerd”. Ou seja, 
fazendo esse movimento de olhar de perto e de longe, simultaneamente, 
conseguimos contemplar esse jovem sujeito por completo.

Ainda sobre o assunto “toda forma de amor vale a pena?”, o aluno 
R, depois do comentário de um aluno do mestrado, afirma que “todo 
tipo de amor tem sofrimento” (entrevista de aluno R, realizada no dia 
07 de maio de 2013); logo em seguida, a aluna P diz que é comum as 
meninas sofrerem muito com os términos de “ficadas” com os meninos, 
que as lágrimas são intensas, o sofrimento é forte, a dor é aparente. Diz 
a aluna P:

Ah, mas eu também não tenho. Meu, eu vejo que é demais. As meninas 
sofrem muito. É como se o mundo tivesse acabado. Daí eu falo: meu, 
isso não acontece comigo, acho que eu sou normal [risos]. (Entrevista de 
aluna P, realizada no dia 07 de maio de 2013).
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Além disso, ambos, aluno R e aluna P, afirmam que as meninas são 
as mais “briguentas” do colégio. Há muita briga de meninas por meninos, 
mas brigas que começam nas redes sociais. Vejamos a fala do aluno R:

Se manda uma mensagem lá no facebook, de uma menina para outra 
lá, daí: é, que você está fazendo no facebook do meu namorado? Daí 
já começa: não, só fui lá dar oi pra ele. Nossa, daí começa o barraco! 
(Entrevista de aluno R, realizada no dia 07 de maio de 2013).

Destacamos esses comentários acerca das repercussões desses 
relacionamentos para pensar em duas situações: a) as categorias de 
classificação que são atualizadas; b) a relação entre real e virtual. Sobre a 
primeira situação temos que dispor de Lévi-Strauss (1989) quando discute 
a maneira de pensar do selvagem. Todo seu esforço na obra O pensamento 
selvagem vai na direção de dizer que também há uma lógica e um motivo 
de ser de classificações, termos, léxico utilizados pelos ditos “selvagens”; 
ora, essa constatação de Lévi-Strauss vai ao encontro do intuito desse 
exercício, já que acreditamos na capacidade de sujeito desses jovens; 
também acreditamos que são capazes de estabelecer lógicas distintas 
das de seus pais, avós e também de seus próprios pares. Além desse 
possível conflito e diferença geracional, quando esses jovens afirmam 
que as meninas sofrem mais quando rompem algum relacionamento, 
e os meninos “curam” este rompimento “ficando” com outras meninas, 
podemos perceber que algumas categorias de classificações estão 
sendo atualizadas e se mantêm: homens sentem de uma forma, 
mulheres de outra; mulheres choram, homens não; existe determinado 
comportamento masculino diferente de um comportamento feminino, e 
assim por diante. Mesmo diante de tantas mudanças entre uma geração 
e outra, ainda vemos que alguns princípios ainda persistem. Lévi-Strauss 
(1989, p. 24) dirá:
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A verdadeira questão não é saber se o contato de um bico de picanço cura 
as dores de dente mas se é possível, de um determinado ponto de vista, 
fazer ‘irem juntos’ o bico do picanço e o dente do homem [...], e, através 
desses agrupamentos de coisas e de seres, introduzir um princípio de 
ordem no universo. Qualquer que seja a classificação, esta possui uma 
virtude própria em relação à ausência de classificação.

Uma possível análise é considerar esse discurso e separação entre 
comportamento masculino e feminino como um princípio de ordem 
que ainda permanece atuando, mesmo que, sem reflexão, continuamos 
reproduzindo e atualizando a sua força e ação.

Já sobre a relação entre real e virtual, o relato do aluno R vem 
para dizer que essa separação é ilusória: tudo é real, tanto o que acontece 
no “virtual” quando no “real”. Ora, se uma mensagem deixada em uma 
rede social é capaz de mobilizar uma briga na vida “real”, não podemos 
desconsiderar os fatos que acontecem no “virtual” como irreais. Nesse 
caso, talvez, tenhamos a criação de novas categorias de classificação com 
as quais as gerações anteriores a essa juventude ainda precisa assimilar 
para perceber o princípio de ordem que está ali depositado.

Outro assunto destacado pelos jovens entrevistados, e que também 
diz respeito a classificações, atualizações ou não dessas categorias, é com 
relação à opinião sobre todas as coisas. Diz o aluno I:

Eu acho que isso veio com coisa... até fugindo um pouco do tema aqui... 
mas isso veio com uma coisa que tem hoje em dia que é você tem que ter 
opinião para tudo. É engraçado mas é verdade isso. Não é só nesse tema 
[homossexualidade], tudo você tem que ter uma opinião, se pergunta de 
aborto, pergunta de religião, você tem que ter uma opinião para tudo, 
você não pode falar não sei. (Entrevista de aluno I, realizada no dia 07 de 
maio de 2013).

Assim como pode ser constatado, ele afirma existir certa “coação” 
social para a criação de opiniões. Diante da quantidade de informações a 
que temos acesso na atual conjuntura, as possibilidades de comunicação 
que extrapolam e “explodem” fronteiras, as inúmeras relações sociais 
nas quais estamos inseridos, parece existir uma cobrança e necessidade 
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de identificação: tenha uma opinião, pois, assim, você se posiciona do 
lado de lá ou de cá; assim podemos identificar quem são os inimigos e os 
aliados; podemos saber se será permitido ou não tecer relacionamentos 
com esse próximo. Ora, falamos novamente de classificações. Contudo, 
sobre esse aspecto, é ainda o aluno I que nos apresenta uma situação e 
uma reação já há muito evidenciada por Simmel (1974): atitude blasé é 
um conceito que define a posição “necessária” para viver em uma cidade 
grande. Segundo Simmel (1974), é uma incapacidade de reação com 
energia equivalente aos diversos estímulos que experimentam todos os 
cidadãos de metrópole. Uma vez que os nervos foram estirados de um 
extremo a outro, chega-se numa situação de embotamento. Essa é uma 
hipótese que construímos a partir da fala de aluno I, pois, em diversos 
momentos da entrevista, vemos, a partir de suas escolhas, a tentativa de 
fuga de qualquer conflito, o mais pontual sendo representado pela sua 
opção religiosa, ateu, que ele define de uma maneira calma, tranquila, 
a partir de leituras na internet, conversa com amigos e reflexões. A 
sua certeza e, partindo da nossa hipótese, sua atitude blasé diante de 
conflitos, o faz dizer:

Eu casaria na igreja se minha mulher quisesse, por exemplo. Porque pra 
mim não faz parte... ela sabendo que ela vai poder discutir esse assunto 
comigo, porque eu não tenho interesse de uma opinião ou outra, tudo 
bem. Porque como o meu [referindo à crença dele, ateu] não é regido 
por nenhuma outra religião, a gente não vai ter diferença de ritos... 
(Entrevista de aluno I, realizada no dia 07 de maio de 2013).

Quando supomos que o jovem I tem uma atitude blasé, não é para 
depreciar ou desmerecer a sua posição; pelo contrário, estamos seguindo 
com o objetivo do presente artigo, que se preocupa em compreender este 
aluno enquanto sujeito nas/das relações sociais que participa. Nossa 
hipótese poderá levar por diversos caminhos explicativos a respeito dessa 
resposta diante da conjuntural atual; entretanto, este não é o momento 
e nem o espaço para isso.

Os jovens entrevistados também foram questionados sobre o 
interesse pela escola, do que gostam na escola, quais são as disciplinas 
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que mais gostam, ou seja, perguntas relacionadas às subjetividades 
desses jovens, construídas sobre a escola. Temos duas respostas e falas 
pertinentes para a nossa análise. Vejamos a fala da aluna P:

Eu acho que pra mim, pelo menos, no colegial [indecifrável] é porque já 
começa o gosto do que você já vai fazer de faculdade. Então, por exemplo, 
dia que tem exatas é um dia que dá vontade de faltar em todas as aulas, 
porque não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu tenho 
facilidade. Então o que me motiva a ir ao colégio é o que eu gosto e o que 
eu tenho facilidade (Entrevista de aluno P, realizada no dia 07 de maio de 
2013).

E a fala do aluno R:

Chegava na quinta série, todo mundo falava ‘aí, não sei pra quê estudar, 
não sei pra quê vir pra escola. Agora a gente já está no Ensino Médio, 
a gente já sabe, meu futuro, né? Mas chega na sexta, sétima série, por 
que estudar? Daí fala, mãe, vou parar de estudar, não quero ir mais. No 
Ensino Médio a gente já sabe o que quer mesmo da vida, o que a gente 
vai fazer, então acho que assim, a gente acaba gostando mais da escola 
quando a gente tá pra sair da escola, quando a gente tá lá no começo, a 
gente não gosta (Entrevista de aluno R, realizada no dia 07 de maio de 
2013).

Em ambas as falas há a afirmação de que, no Ensino Fundamental, 
a escola não tem muito sentido, porém no Ensino Médio, visto que já se 
sabe o que “vai fazer de faculdade” ou porque “já sabe o que quer da vida”, 
o interesse é maior. Ora, mas não está sendo constantemente vinculado 
pelas diversas mídias (seja televisiva, rádio, redes sociais, jornais, revistas) 
de que a escola está em crise? De que já não funciona e de que ninguém vê 
sentido na sua atual formação? Pois bem, trazemos para o debate, apenas 
para estabelecer um contraponto à pesquisa de Souza (2003), com jovens 
alunos do Ensino Médio noturno de duas escolas públicas da cidade de 
São Paulo, que constata: além de existir uma crise na instituição escola 
que até já se tornou senso comum, a escola não ensina mais para a 
universidade, nem mesmo para o mercado de trabalho, o papel da escola 
é ensinar os alunos a se adaptar às atuais condições históricas:



52 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

A hipótese central deste trabalho é a de que os alunos adaptam-se 
à instabilidade da organização, transformando-se em estrategistas 
que sabem identificar situações, avaliar possibilidades e adequar 
racionalmente meios e fins, nos marcos de uma relação instrumental com 
a escola, cuja meta principal é o certificado (SOUZA, 2003, p. 42).

A escola ainda é local de sociabilidade, mesmo que tenha “perdido” 
as suas funções “clássicas” que, no caso do Ensino Médio, sempre se 
debateu entre ensino propedêutico ou para o mercado de trabalho. Os 
alunos, sujeitos em suas relações sociais dentro do ambiente escolar, 
criam mecanismos para sobreviver após a saída da escola. Em outras 
palavras, a escola realmente está em uma crise de identidade, mas não é 
por isso que ela deixa de ter alguma interferência nas experiências desses 
jovens – mesmo que seja decorrente da sua organização e da falta de 
identidade2.

Dentro da mesma temática sobre as impressões da escola, os jovens 
entrevistados abordaram a questão da figura do professor. Vejamos as 
opiniões:

Também professor, lógico. Ninguém assiste aula de um professor chato. 
[pergunta de um dos pesquisadores: o que é um professor chato?] Ah, 
tem professor que é muito bonzinho. É muito... ai, qual que é a palavra? 
Eu não sei explicar, ai mas sabe aquele professor que não vai com vontade 
de dar aula? É o pior professor, porque é assim, o problema é esse, tem 
muito professor que dá [indecifrável], tem muito professor que vai para o 
colégio sem vontade de dar aula. Sabe, chega e tudo vira motivo de briga, 
daí vira uma aula que ninguém vai assistir. No meu colégio, a professora 
que todo mundo mais gosta é a professora de Filosofia; talvez por ela 
ser mais nova, ela tem acho que 25 anos, ela tem aquela vontade, aquela 
coisa, aquele pique então todo mundo ama a aula dela. [...] O jeito dela 
cativa os alunos, sabe? (Entrevista da aluna P, realizada no dia 07 de maio 
de 2013).

2 Assim como destaca Charlot (2000, p. 41): “Ora, não posso admitir que se possa ser mais ou menos 
sujeito, nem que se possa estar privado da capacidade de ser sujeito. Todo ser humano é um sujeito, 
inclusive quando dominado e alienado, e, se existem várias maneiras de se construir como sujeito, 
elas não procedem do ‘mais ou menos”.



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 53

Para fazer jus ao arcabouço teórico de que dispomos, trocaria 
a palavra “cativar” pela expressão “acionar disposições”, pois, desse 
modo, a pesquisa que Lahire (2004) realizou vem para completar. Como 
definimos acima, disposições é um instrumento teórico que permite 
encontrar os princípios que determinam a diversidade de práticas de 
um indivíduo – por isso ele também utiliza a expressão “patrimônio 
individual de disposições”. As disposições podem ser acionadas ou 
“desligadas” por vários motivos, e só uma análise minuciosa das relações 
sociais em que esse sujeito interagiu mostrará quais são esses momentos; 
quando Lahire (2004) trata da “familiaridade com a leitura” de alguns 
jovens de meios populares, ele dá uma pista de uma possível situação 
que aciona essa disposição e afeto pela leitura: “sabemos, por exemplo, 
que a leitura em voz alta de narrativas escritas, combinada com a 
discussão dessas narrativas com a criança, está em correlação extrema 
com o ‘sucesso’ escolar em leitura” (LAHIRE, 2004, p. 20). Quais serão, 
então, os princípios, as situações, os papéis, a postura do professor para 
ser capaz de acionar a disposição à disciplina que leciona? Num sentido 
mais amplo, qual será o papel que a escola deve assumir para acionar a 
disposição de seus alunos, para que voltem a se interessar por ela? Não 
se trata aqui de encontrar respostas para essas questões, visto que, como 
dissemos, esses princípios levam tempo para ser encontrados, mas uma 
mudança de olhar, um cuidado para esse aspecto já é um grande passo em 
direção a descobertas das disposições.

E já encaminhando o fim deste texto, a fala do aluno I é preocupante: 
“Você está lá na sua casa, daí chega na escola e volta para o século XIX!” 
(entrevista de aluno I, realizada no dia 07 de maio de 2013). Talvez seja 
o momento de repensar esse modelo de escola que persiste e perdura 
por tanto tempo; a escola, com certeza, é uma estrutura que se atualiza 
e permanece, mantém o seu formato e consegue existir em um contexto 
histórico totalmente diferente do seu surgimento. Devemos levar em 
consideração a nossa atuação como professores diante desse embate 
temporal: escola e tecnologia. Novamente, dispomos de falas dos jovens:
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Tem professor que não sabe dar aula; tem professor que até sabe dar 
aula, mas ele não quer dar aula; e tem o professor que acha que é ‘todo 
chefe’, e esse é o que eu menos gosto. [...] Eu tenho um professor de 
filosofia que ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe transmitir 
esse conhecimento. [...] Mas quando a gente conversa com ele, tipo eu e 
ele, você vê, ele é muito inteligente. Tem um outro professor, o professor 
power-point, que ele só vai e lê o power-point e vai passando para o 
próximo. [...] Pô, que aula que é essa? Eu faço isso em casa... e tem o 
professor chefe que exige de mim coisas que somos todos seres humanos, 
interagindo (Entrevista de aluno I, realizada no dia 07 de maio de 2013).

Ainda mais um relato:

Lá não é datashow, então vai passando na TV Sukita [referindo-se a 
slides]. O professor tem preguiça de pegar um giz e passar no quadro, 
então eles vêm com as aulas tudo lá, coloca o pen-drive na televisão, 
vai falando, copiou copiou, se não copiou não está nem aí. O professor 
tem que ser dinâmico. Todo mundo acho que tem uma rede social, tem 
professor lá que chega metendo a boca na rede social, que não presta, 
mas nem conhece. Que culpa que eu tenho que na época dele não tinha 
facebook? [risos] (Entrevista de aluno R, realizada no dia 07 de maio de 
2013).

No afã e desespero de tentar recuperar o sentido e o interesse dos 
alunos, algumas escolas lançam mão dos diversos aparatos tecnologias 
que estão à disposição. Tablets para os professores, notebooks distribuídos 
para os alunos, telas interativas, laboratórios de informática, dentre 
outros. Contudo, assim como os jovens entrevistados alertaram, não 
é somente a utilização desses instrumentos que garantem o retorno e 
a conexão de sentidos que estava faltando. Não há sentido em ter um 
instrumento que não sabemos utilizar, a ferramenta perde sua função; a 
ação que antes fazíamos não conseguimos realizar mais, ou seja, parecem 
só aumentar os obstáculos e a distância entre a escola e os jovens alunos. 
Acreditamos ser conveniente lembrar da discussão que Latour (2012) faz 
com relação ao modo que se faz/fez ciência social. Guardadas as devidas 
proporções, visto que sua teoria recebe uma enorme crítica, já que parece 
deslegitimar tudo o que fora construído até então, o cuidado que ele 
tem quando percebe a importância dos objetos nas associações entre os 
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atores-rede é pertinente para avançar no alerta que os jovens alunos nos 
dão. Segundo Latour (2012, p. 108):

Em contrapartida, se insistirmos na decisão de partir das controvérsias 
sobre os atores e atos, qualquer coisa que modifique uma situação fazendo 
diferença é um ator – ou, caso ainda não tenha figuração, um actante. 
Portanto, nossas perguntas em relação a um agente são simplesmente 
estas: ele faz diferença no curso da ação de outro agente ou não? Haverá 
alguma prova mediante a qual possamos detectar essa diferença? 

Esses instrumentos tecnológicos fazem diferença no curso da 
aprendizagem? Há como detectarmos essas diferenças? Ora, são várias 
experiências e pesquisas que evidenciam avanços na aprendizagem com 
o uso de tecnologias. Mais uma vez, devemos estar atentos e abertos às 
possíveis mudanças que o momento histórico exige.

Considerações Finais

As discussões postas por Bernad Charlot, Bernad Lahire e Claude 
Lévi-Strauss fizeram nossos olhos se voltarem para a juventude: a 
capacidade de sujeito dessa categoria frente à escolarização. Quando 
acreditamos que os jovens também são sujeitos do processo, acreditamos 
que as diversas relações que eles estabelecem com os diferentes tipos de 
saberes existentes nas relações sociais significam e muito na compreensão 
dessa conjuntura em que nos encontramos. Perceber esse jovem enquanto 
detentor de um patrimônio individual de disposições exige uma mudança 
epistemológica, uma nova maneira de olhar para ele: resultado de um 
processo no qual são acionadas algumas disposições e desatualizadas 
outras. Jovem que classifica, que categoriza, que determina e tem uma 
visão específica de mundo; muito pelo contrário, ao que parece num 
primeiro olhar, não há confusão, é apenas uma lógica diferente daqueles 
que estamos imersos até o “pescoço”. Talvez seja por isso a necessidade de 
se agarrar ao que antes fora considerado insignificante, matéria de outras 
ciências: a mônada, o ínfimo, os diversos atores-rede que interferem e 
causam diferença no processo, não só de escolarização, mas também de 
socialização desse jovem.
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Diante dessas implicações é que recorremos ao ouvir, ouvir quem 
tem muito a dizer: os jovens. Convidados a participar de uma entrevista 
coletiva, na qual existiam mais pesquisadores que “objeto-pesquisado”, 
discorreram suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, selecionados 
anteriormente pelos pesquisadores. Inteiramente pautados nas 
preocupações postas anteriormente, ouvir os jovens foi de fundamental 
importância para a reflexão posta neste pequeno texto. Sem a pretensão 
de dar nós a todas as linhas e os fios que foram tecidos, a importância 
do presente texto se fez exatamente nesse ponto: evidenciar alguns 
“pontos” que, em um primeiro olhar, não cabem neste grande tecido 
fiado a milhares de mãos, que é a educação.
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Uma reflexão a respeito do currículo de filosofia 
em “schopenhauer como educador”1

Thiago Presente Fedrigo2

Resumo: O presente artigo tem como proposta pensar o ensino de filosofia, de 
forma que este englobe o pensamento clássico e o cotidiano envolvido nas salas 
de aula, contemplando então o currículo e isto para que os leitores consigam 
entender a perspectiva científica e também social, cultural e educacional que o 
artigo pode proporcionar. Sendo estas perspectivas presentes então no debate 
proporcionado pela leitura do texto “Schopenhauer como educador”, de Friedrich 
Nietzsche, onde podemos encontrar a importância que ele dá ao devir, que é o vir-
a-ser, ou seja, uma força que nos move a ser, o que nos tornamos como ser, assim 
mostrando sua relação e preocupação com a educação, nos ilustrando alguns 
pontos interessantes em sua teoria do gênio, que se constitui com base em várias 
características, necessárias para que o gênio seja considerado como tal. Assim 
para que possamos nos utilizar de uma relação com o cotidiano escolar e observar 
quais pontos necessitam de mudança, utilizaremos os problemas encontrados no 
período do estágio curricular observacional, matéria obrigatória da graduação 
de filosofia da UEL, problemas estes que nos remetem ao interesse ou força que 
pulsa para que aluno, como tal, se depare com os problemas filosóficos de forma 
clara e que mostrem a sua real importância tanto na formação da vida do aluno 
como a formação escolar.

Introdução

O cotidiano escolar apresenta uma infinidade de fenômenos aos 
pesquisadores que se interessam pela área educacional. Nessa medida, 
esse cotidiano é transformado em problema filosófico que é analisado 
pelos conceitos, criados pelos filósofos da tradição. No relatório do Estágio 
de Observação, é necessário reportar o que se foi observado, tanto em 
relação à estrutura do estabelecimento quanto às aulas observadas. Além 
disso, é preciso escolher um problema filosófico que relacione o cotidiano 
observado e os problemas que foram encontrados durante o período do 
Estágio com o problema conceitual tratado por algum filósofo. 

1 Este texto foi apresentado no GT Ensino e Pesquisa em Filosofia, sob a coordenação do Prof. Dr. 
Américo Grisotto, por ocasião do XI SEPECH, evento anual do Centro de Letras e Ciências Humanas 
(CLCH) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Aluno do 4º ano do Curso de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina.
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No meio de tantos problemas encontrados que pudessem ser 
trabalhados via algum filósofo, dois deles foram: “a motivação do aluno 
no ensino médio nas aulas de filosofia”; “o ensino de filosofia através 
de problemas”. Os dois problemas foram o que me fizeram pensar 
como incentivar um aluno a estudar filosofia se o currículo está se 
tornando enciclopédico? Afinal, se o único incentivo que os alunos têm 
para adentrar o universo da filosofia é o de que o conteúdo vai cair na 
prova, ou no vestibular – e é preciso que se diga que foi uma tentativa 
das universidades, ao adicionarem a disciplina de filosofia em seus 
vestibulares, onde abarcam um programa que engloba quase toda a 
história da filosofia, para ser transpassado para um aluno no Ensino 
Médio em dois a três anos – é realmente estar a um passo de o currículo 
de filosofia se tornar meramente enciclopédico.

Ficamos, então, intrigados com uma questão: como ensinar 
filosofia no Ensino Médio? Ou melhor, como realmente ensinar de 
maneira significativa a filosofia para os jovens brasileiros? Vamos buscar 
encontrar alguns esclarecimentos no texto de Friedrich Nietzsche, 
“Schopenhauer como educador”, em que tratará da questão do ensino 
de filosofia na escola média alemã de sua época que, em sua visão, a 
filosofia estaria sendo tratada com desprezo. À medida que sua crítica se 
direciona ao ensino “enciclopédico”, é possível entender mais claramente 
sua indignação. Afinal, em um programa de ensino em que os alunos 
são levados a aprender um sistema filosófico, suas doutrinações e suas 
refutações somente para, posteriormente, ser avaliado e demonstrar o 
aprendizado não levaria a um resultado diferente se não o de os alunos 
decorarem tudo na véspera da prova e, logo no dia seguinte, já esqueçam 
tudo sobre o que foi testado, e aqui claramente se nota uma questão de 
desprezo à filosofia.

À luz dessas questões e tendo como escopo definido, a reflexão 
contida no artigo abordará o tema do currículo de filosofia no Ensino 
Médio.
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Nietzsche, Uma Reflexão a Respeito do Currículo de Filosofia, 
em “Schopenhauer como educador”

Schopenhauer tem suma influência na obra de Nietzsche, não 
tanto pela sua filosofia, mas sim pelas suas ideias – em relação às quais 
este, desde o início, manteve uma posição de aceitação e, também, de 
recusa, de crítica – ou seja, o que interessava a Nietzsche era a forma 
de Schopenhauer ser filósofo e se fixar como tal, estando à margem da 
Filosofia oficial do Estado prussiano e, também, mantendo indiferença 
para com seus contemporâneos. Na obra “Schopenhauer como educador” 
podemos ver o grande destaque que Nietzsche dá ao devir. Como ele 
mesmo diz em seu livro Ecco homo: “no Schopenhauer como educador está 
escrita minha história íntima, meu devir. Acima de tudo minha promessa” 
(NIETZSCHE, 2006, p. 74, grifos do original). E também emprega a 
terminologia schopenhaueriana do gênio, como assegura Rosa Dias (1999, 
p. 68): “Nietzsche emprega a terminologia de Schopenhauer sobre o 
gênio, para criar a idéia do próprio Schopenhauer como gênio”. Percebe-
se aí, então, uma diferença entre a concepção de gênio de Schopenhauer 
e de Nietzsche. 

Para Schopenhauer o gênio, nasce gênio, dotado de uma inteligência 
superior aos homens comuns, como um dom natural. Já para Nietzsche 
o gênio se faz gênio, por meio de sua vontade e das condições que se 
tornaram ligadas ao seu desenvolvimento, que lhe proporcionaram o 
florescimento de um gênio. Para Nietzsche, “a criação do gênio […] é o 
objetivo de toda cultura” (NIETZSCHE, 2003, p. 158).

O projeto de Bildung perpassa a ideia de gênio prefigurada na 
imagem de educador. Podemos dizer que o projeto da Bildung nietzschiana 
em “Schopenhauer como educador” é construído por um movimento 
fisiológico da experiência entre o mestre educador e o formando. Ou 
seja: “o ideal que educa” (NIETZSCHE, 2003, p. 175). No caso, o método 
pedagógico é, exatamente, a exemplaridade do educador composta de 
características singulares: honestidade, serenidade, constância, discurso 
correto, rude e benevolente, companheiro no sofrimento, extraordinário 
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e insuportável. Analisando essas características singulares, poderemos 
ver de que forma se tem uma concepção pedagógica de formação. 

A honestidade refere-se àquela para consigo mesmo, “de falar e 
escrever por si mesmo” (NIETZSCHE, 2003, p. 150). E não aquela que 
visa a agradar a uma maioria e ir de encontro a uma lógica estatal. O 
discurso correto, rude e benevolente, expressa a fala e a escrita de 
modo original, com desenvoltura e naturalidade. Ou seja, escrever seus 
próprios pensamentos, independente da lógica vigente ou da intenção de 
agradar a uma maioria. A honestidade como uma condição formativa tem 
grande importância, pois colabora para a afirmação da existência, apesar 
do isolamento e da indiferença dos alemães de sua época. Assim, relata 
Nietzsche (2003, p. 153), “para salvaguardar sua própria existência, ele 
tinha de defender a todo custo sua filosofia contra a indiferença dos seus 
contemporâneos”.

A serenidade, por sua vez, é concebida ao pensador autêntico, 
deixando-o alegre e tranquilo, “sem mãos trêmulas, sem olhares 
sufocados, mas com segurança e simplicidade, com coragem e vigor, 
talvez com algo de cavalheiresco e duro, mas sempre como vencedor” 
(NIETZSCHE, 2003, p. 149). A serenidade é vista como concepção 
pedagógica, pois possibilita ao homem moderno vencer o medo da 
verdade que o acompanha durante sua vida. Nesse sentido, a serenidade 
do pensamento nos permite entender que o quadro geral da vida só é 
entendido por meio dela mesma. Segundo Nietzsche, a serenidade 
que devem possuir os seres que pensam é alcançada “senão lá onde há 
vitória”, quando há consciência de que o “conteúdo dela pode bem ser tão 
terrível e grave quanto o problema mesmo da existência” (NIETZSCHE, 
2003, p. 149).

Por último, a constância, que lida com a nostalgia do gênio que é 
acometido por abdicar do seu próprio querer, da sua própria vontade do 
conhecimento para si, para atingir o objetivo maior de trabalhar em favor 
do gênio e da cultura. Como esclarece Nietzsche (2003, p. 158-159): 

Se aplicarmos estes termos a Schopenhauer, tocaremos no terceiro e mais 
notável perigo no qual ele viveu, e que estava oculto em toda a estrutura 
e toda a ossatura do seu ser. Todo homem encontra normalmente em si 
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um limite dos seus dons, assim como do seu querer moral, e este limite 
o enche de nostalgia e melancolia. […] Assim, ele sabia que tinha uma 
parte do seu ser satisfeita e cumprida, sem desejo, certo da força que 
possuía – assim, consciente de ser uma realização vencedora, carregava 
sua vocação com grandeza e dignidade. Uma nostalgia impetuosa vivia 
na outra metade do seu ser. Compreendemos isto ao ouvi-lo dizer que 
ele se afastava com um olhar pesaroso de um retrato de Rancé, o grande 
fundador da Ordem dos Trapistas, murmurando estas palavras: ‘Eis aí 
a obra da graça’. Pois o gênio aspira cada vez mais à santidade que, a 
partir do seu posto de observação, ele viu mais longe e mais claro do que 
qualquer outro homem, lá onde o conhecimento e o ser se reconciliam, lá 
onde dominam a paz e a negação do querer, e até esta outra margem da 
qual falam os hindus.

Existe uma constância no pensamento de que é preciso trabalhar 
para além de uma vontade e um querer particulares e individuais e buscar 
o objetivo maior que é “progredir uma cultura em gestação e a criação do 
gênio” (NIETZSCHE, 2003, p. 158). Desse modo, o projeto da Bildung 
nietzschiana não é, de forma alguma, uma proposta individualista e 
mesquinha. É essencial entender que a responsabilidade para o formar-se 
deve partir de cada um singularmente, mas para chegar ao compromisso 
maior que é o desenvolvimento do gênio e o criação da cultura. Como 
afirma Nietzsche, as ofensivas que ameaçaram Schopenhauer, ameaçam 
a todos nós, assim como cada um de nós traz consigo uma subjetividade 
produtiva. Isto é, é a nossa individualidade que nos possibilita o 
enfrentamento das adversidades “o homem tal como propriamente é, e 
tal como ele é único e original em cada movimento de seus músculos, 
e mais ainda, que ele é belo e digno de consideração segundo a estrita 
coerência da sua unicidade” (NIETZSCHE, 2003, p. 139).

Nietzsche exalta a grandeza de seu mestre na seguinte passagem:

Esta é a sua grandeza. Ter-se colocado de frente ao quadro da vida como 
de frente a um todo, para interpretá-lo como um todo; enquanto as 
cabeças mais perspicazes não conseguem libertar-se dos erros a que esta 
interpretação se possa alcançar só analisando minuciosamente as cores 
e a matéria sobre as quais este quadro foi pintado (NIETZSCHE, 1999, 
p. 9).
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Assim, justifica a escolha de Schopenhauer como seu mestre, 
dizendo que ele possuía três qualidades fundamentais, a sinceridade, 
a serenidade e a firmeza, qualidades que afastavam Schopenhauer da 
imagem do erudito. Ele não quis seguir o sistema, e isso causou profunda 
admiração em Nietzsche.

O argumento principal de “Schopenhauer como educador” consiste 
no problema de que cada indivíduo deveria eleger um filósofo como 
educador, assim como Nietzsche fez com Schopenhauer. Nesse sentido, 
o autor defende um tipo de educação não escolar, uma autoeducação, 
que seria um processo de libertação existencial e que tem como objetivo 
final atingir a maturidade, e a harmonia entre os seres humanos. Em suas 
próprias palavras, Nietzsche (1999, p. 3) prossegue: 

[...] a sua verdadeira existência, de fato, não está escondida dentro de 
você, mas muito acima de você ou daquilo que considera o seu eu. Os 
seus verdadeiros educadores e mestres revelam o sentido originário e a 
matéria fundamental do seu ser, algo que não se pode absolutamente 
educar nem formar, mas em todo caso é de difícil acesso por estar 
amarrado, paralisado: os seus educadores não podem ser nada mais que 
seus libertadores.

Retomando a reflexão a respeito do currículo, anteriormente 
posta na introdução, podemos prosseguir tendo em vista a formação 
de um eixo de currículos que seriam possíveis de serem aplicados no 
contexto filosófico vivido nas salas de aula. Podemos imaginar ao menos 
três variações em torno dos quais podemos pensar um currículo de 
Filosofia: uma variação histórica, uma variação temática, e uma variação 
problemática.

O primeiro baseia-se na organização dos conteúdos a serem 
ensinados seguindo uma cronologia histórica. O problema é evidente, 
e já especificado, ou seja, um currículo como esse torna-se fatalmente 
um currículo enciclopédico, dando enfoque muito mais em datas, 
nome de filósofos, pensamentos, do que no que realmente importaria e 
acrescentaria em filosofia.

No segundo, são eleitos temas, como liberdade, morte, justiça, ou 
qualquer outro tema de natureza filosófica. São apresentados em forma 
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de temas para torná-los mais próximos da realidade vivida pelos alunos. 
Em termos de organização, essa abordagem me parece mais apropriada 
que a anterior.

Por fim, na terceira alternativa, encontrei o que mais se assemelha 
ao currículo adotado pelo Colégio Nilo Cairo, o que foi possível constatar 
em minhas dez semanas de observação no Colégio e que, acredito, sem 
a formação adequada de um professor de filosofia, não seria possível 
que esta abordagem abarcasse as duas outras anteriores, apesar de ser 
um currículo já muito conteudista, pois nele a filosofia é vista apenas 
como um conteúdo a mais. Os conteúdos são organizados em torno dos 
problemas tratados pela filosofia, que recortam os temas e podem ser 
abordados historicamente. Toma a filosofia como uma ação, o movimento 
que motiva e impulsiona o filosofar e a reflexão do problema. 

Considerações Finais

Apesar de toda a discussão a respeito do currículo escolar, ainda 
penso que o cotidiano vivido pelo aluno na escola do Ensino Médio gira 
em torno de conteúdos que não criam significado relevante no aluno, 
e sim meramente algo que vai ser necessário para que ele, como aluno, 
possa passar de ano, ou entrar em alguma universidade. Ou seja, estamos 
vivendo mesmo no precipício pelo qual Nietzsche estava passando em 
sua época, ou seria apenas um momento de transição da filosofia na 
educação para algo que Nietzsche chama de uma educação não escolar, 
ou uma autoeducação? Algumas palavras de Paulo Freire se encaixariam 
bem nesse contexto: 

É necessário acreditar na possibilidade de ir além do amanhã, sem ser 
ingenuamente idealista. É necessário perseguir as utopias, como relação 
dialética entre denunciar o presente e anunciar o futuro. É necessário 
antecipar o amanhã pelo sonho de hoje. O sonho é um sonho possível ou 
não? Se for menos possível, trata-se para nós, de sabermos como torná-lo 
mais possível (FREIRE, 2000, p. 35).
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Penso que a melhor forma de lidarmos com esse problema, é o 
fato de encararmos a situação da filosofia nas escolas nos dias de hoje 
e Nietzsche sintetiza o que temos passado em “Schopenhauer como 
educador”: 

E, por fim, em que neste mundo importa a nossos jovens a história 
da filosofia? Será que eles devem, pela confusão das opiniões, ser 
desencorajados de terem opiniões? Será que devem ser ensinados a 
participar do coro de júbilo: como chegamos tão esplendidamente longe? 
Será que, porventura, devem aprender a odiar ou desprezar a filosofia? 
Quase se poderia pensar este último, quando se sabe como os estudantes 
têm de se martirizar por causa de suas provas de filosofia, para imprimir 
as ideias mais malucas e mais espinhosas do espírito humano, do lado 
das mais grandiosas e mais difíceis de captar, em seu pobre cérebro. A 
única crítica de uma filosofia que é possível e que, além disso, demonstra 
algo, ou seja, ensaiar se se pode viver segundo ela, nunca foi ensinada em 
universidades: mas sempre a crítica de palavras com palavras. E agora 
pense se em uma cabeça juvenil, sem muita experiência da vida, em que 
cinquenta sistemas em palavras e cinquenta críticas desses sistemas são 
guardados juntos e misturados – que aridez, que selvageria, que escárnio, 
quando se trata de uma educação para a filosofia! Mas, de fato, todos 
reconhecem que não se educa para ela, mas para uma prova de filosofia: 
cujo resultado, sabiamente e de hábito, é quem sai dessa prova – ai, dessa 
provação! – confessa a si mesmo com um profundo suspiro: ‘Graças a Deus 
que não sou filósofo, mas cristão e cidadão do meu Estado!’ (NIETZSCHE, 
2003, p. 79).

E, se esse suspiro profundo fosse justamente o escopo do Estado, e 
a “educação para a filosofia”, em vez de conduzir a ela, servisse somente 
para afastar da filosofia?
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O ensino de estética: entre a república 
e o nascimento da tragédia1

Jordan Pagani2

Resumo: O escopo do presente trabalho consiste, em um primeiro momento, 
em tratar a questão da estética presente na obra O Nascimento da Tragédia, de 
Friedrich Nietzsche, pois é nela, que é a primeira obra do autor alemão, que traz 
uma reflexão fundamental para o estudo da disciplina na contemporaneidade 
acerca de estética. Por outro lado, almeja-se compreender como se dá o 
pensamento platônico sobre estética, visto que este é o alvo que recebe duras 
críticas por parte de Nietzsche, visto que a teoria do último se opõe de maneira 
quase que completa. Para tal, compreender-se-á a teoria do filósofo ateniense 
sobre virtude e sobre justiça, pois sua filosofia estética está diretamente 
relacionada ao pensamento platônico sobre educação e este último com a justiça 
e a virtude. Finalmente, após desenrolar-se a teoria estética de Platão, cuja 
análise se dá em A República, e a teoria estética de Nietzsche, cuja análise se dá 
em O Nascimento da Tragédia, pretende-se pensar o efeito propriamente dito da 
arte dramática da tragédia, bem como a perspectiva sobre a redenção e a alegria 
do trágico para, enfim, demonstrar qual a função do ensino de estética dentro 
desse contexto, defendendo que esta possui uma função social. 

Introdução

Em O Nascimento da Tragédia, o autor alemão Friedrich Wilhelm 
Nietzsche experimenta sua própria teoria estética. Em sua investigação, 
questões como o nascimento, a morte e o ideal de renascimento da 
tragédia são exploradas. Todavia, para além do tratamento dado a essas 
questões, o autor questiona a influência platônico-socrática em relação à 
arte, sobre os efeitos na arte moderna. Ora, no livro III e X de A República, 
Platão sugere que a arte deveria passar por uma espécie de censura, e o 
tipo de arte que deve ser banida da república ideal é justamente aquela 
pela qual Nietzsche tem maior estima, a arte trágica. Nesse sentido, o 
presente trabalho será dividido da seguinte maneira: 1) apresentar a 

1 Este texto é parte do meu trabalho de conclusão de curso que está em desenvolvimento, com 
algumas modificações que foram feitas com o objetivo de pensar o ensino de estética em filosofia. 
2 Estudante do 4º ano do Curso de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina e envolvido com 
o Projeto Novos Talentos: ciências humanas. 



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 67

leitura nietzschiana da tragédia ática; 2) aprofundar, compreendendo 
o que seria o ápice da tragédia, 3) compreender a noção de justiça e 
virtude em Platão; 4) apresentar a estética platônica; 5) compreender a 
crítica de Nietzsche a Platão no que se refere à arte; e 6) compreender 
a importância do ensino de estética em filosofia, tendo como base a 
compreensão nietzschiana da tragédia.

A Tragédia Ática para Nietzsche

Já no prefácio de O Nascimento da Tragédia, dedicado à Richard 
Wagner, Friedrich Nietzsche aponta para o papel da arte: atividade mais 
fundamental e metafísica da vida do ser humano. Isso se dá pelo fato 
de conseguir representar por meio da projeção de imagens, que permeia 
um sentimento de alegria e de afirmação da vida, o movimento próprio 
do mundo, isto é, a maneira com a qual gera ou reproduz as aparências. 
Nesse sentido, o apolíneo seria a categoria com a qual Nietzsche 
apresenta um tipo de arte em que o artista encobre a realidade do mundo 
com a sua faculdade subjetiva, em que imprime sua individualidade, 
jogando com a realidade. Por outro lado, arte dionisíaca é a manifestação 
da Vontade do mundo, seu aspecto trágico, o eterno-vir-a-ser. Assim, de 
maneira geral, Nietzsche entende o artista apolíneo e o artista dionisíaco 
e, nesse sentido, o artista trágico seria aquele que consegue projetar 
ambas as formas de arte, a dionisíaca, que assola o humano de horror, 
e a apolínea, enquanto filtro de imitação da natureza, transfigurando a 
verdade dionisíaca. Assim, foi possível aos gregos transfigurar o ímpeto 
de negação da vida que invadiam seu espírito por meio de uma imagem 
que afirma e justifica.

Com o desenvolvimento da canção popular, foi desenvolvido, na 
Grécia arcaica, o coro trágico, e este não tinha nenhuma característica 
moral; ele não nasce com a finalidade de orientar a conduta do povo, 
mas, por outro lado, ocorre paralelamente às instituições políticas, como 
manifestação religiosa dos sentimentos, como manifestação divina 
verdadeira. Tomando a leitura de Schiller, Nietzsche considera que o 
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“coro é visto como uma muralha viva que a tragédia estende à sua volta, a 
fim de isolar-se do mundo real e de salvaguardar para si o seu chão ideal 
e sua liberdade poética” (NIETZSCHE, 2007, p. 51).

Assim, o coro é interpretado por Nietzsche como uma proteção 
contra a realidade, a fim de que a arte seja vivenciada em sua forma 
máxima, e os infortúnios da vida cotidiana não tenha espaço nesse 
espetáculo, como se os participantes do canto coral fossem transportados 
para uma outra dimensão através da figura do sátiro, que projetava um 
universo mítico cuja forma, acreditavam os gregos, era possível acessar 
algo semelhante ao mundo olímpico. Por meio do coro satírico, todas as 
vivências cotidianas eram superadas em um estado de êxtase dionisíaco-
musical em que toda a individuação era rompida, produzindo a alegria 
que, segundo Nietzsche, a tragédia produz. Sob a égide do mito forjado 
pela música dionisíaca, o coro concebeu a primeira manifestação de 
vivência trágica, pois, na embriaguez dionisíaca, fez com que os humanos 
se unissem em torno do coração da natureza (NIETZSCHE, 2007, p. 52). 
Foi o momento em que, pela primeira vez, aquela tentativa de expressar 
a música pela linguagem obteve uma espécie de êxito trágico, visto 
que, para Nietzsche, foi no coro trágico que se vivenciou o mais pesado 
sofrimento, no entanto, salvaguardando-o pela arte. 

O sátiro é um indivíduo que representa um estado de ânimo 
anterior ao conhecimento, como aquele que revelava pela transmissão 
dos seus sentimentos e emoções a sabedoria da experiência da natureza 
em sua mais profunda crueza, pela representação dos padecimentos de 
Dionísio, pois este era o verdadeiro protagonista do coro satírico, no qual 
o público vislumbrava a si mesmo na cena e, sentindo-se como se saísse 
de si mesmo, incorporando o personagem, o público vivenciava o êxtase 
dionisíaco.

É nesse coro que se reconforta o heleno com o seu profundo sentimento 
das coisas, tão singularmente apto ao mais terno e ao mais pesado 
sofrimento, ele mirou com olhar cortante bem no meio da terrível ação 
destrutiva da assim chamada história universal, assim como da crueldade 
da natureza, e que corre perigo de ansiar por uma negação budista do 
querer. Ele é salvo pela arte, e através da arte salva-se nele – a vida 
(NIETZSCHE, 2007, p. 52).
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Foi, portanto, a primeira vez que o impulso apolíneo foi 
verdadeiramente unido ao dionisíaco e, nesse sentido, para Nietzsche, a 
tragédia nasceu do canto coral. O êxtase dionisíaco da música é sentido 
fitando, no mundo, o que há de mais doloroso, de mais terrível na 
existência, correndo o risco de degenerar-se em uma negação completa da 
vida. Mas esse pessimismo é transfigurado à medida que é descarregado 
na arte, o que Nietzsche chama de cômico. Além disso, a arte tem, ainda, 
o poder de dominar esses impulsos para o aniquilamento naturais, o que 
consiste no sublime. Em razão disso, Nietzsche argumentará que a tragédia 
surge do coro, visto que o coro é a encenação musical do dionisíaco. 

O Ápice da Tragédia

Feito, pois, as considerações que se julgam necessárias para a 
apreensão da maneira que Nietzsche entende o nascimento da tragédia 
grega, analisar-se-á agora a leitura do autor sobre o efeito propriamente 
dito da arte nas obras de Ésquilo e Sófocles, ápice da tragédia grega. Esse 
efeito consiste na arte, como tal qual indicado até aqui, na transfiguração 
da repulsa, da dor, da realidade e da vida, compreendendo, no apolíneo e 
no dionisíaco, pulsões estéticas em direta oposição manifestando-se da 
natureza. Essa união será a celebração que dará a noção de encantamento: 
a experiência de uma noção de verdade na força criativa que se desenha

O encantamento é o pressuposto de toda arte dramática. Nesse 
encantamento o entusiasta dionisíaco se vê a si mesmo como sátiro e 
como sátiro por sua vez contempla o deus, isto é, em sua metamorfose ele 
vê fora de si uma nova visão, que é a ultimação apolínea de sua condição. 
Com essa nova visão o drama está completo. [...] Nos termos desse 
entendimento devemos compreender a tragédia grega como sendo o coro 
dionisíaco a descarregar-se sempre de novo em um mundo de imagens 
apolíneo (NIETZSCHE, 2007, p. 5).

A tragédia grega em forma de drama surgirá para Nietzsche com a 
introdução do diálogo e da tentativa de fazer Dionísio verdadeiramente 
presente em cena como uma visão transfiguradora do herói trágico, 
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segundo a qual o expectador passará a sentir o aspecto dionisíaco da 
existência por meio da representação trágica e da excitação produzida 
pelo coro. Há, nesse sentido, um aspecto relativamente diferente na 
função do coro da primeira e da segunda caracterização da tragédia, visto 
que a tragédia em sua forma coral primitiva apresentava o deus como não 
estando efetivamente presente, já que se tratava de um ritual de culto. 
Além disso, o coro não tinha a função de excitar o público, visto que não 
se diferenciava o primeiro do segundo. 

O referencial teórico de Nietzsche acerca da tragédia ática tem 
como base os heróis de Ésquilo e Sófocles. Quanto ao primeiro, o autor 
chama a atenção para a clareza com a qual a obra é exposta, assinalando 
que o caráter apolíneo desta consiste em uma maneira de apresentar o 
fundo trágico do seu destino de maneira bela e harmoniosa. No entanto, 
isso se dá justamente para projetar o horror, a dor e o sofrimento com 
a qual os destinos de seus heróis vivenciam, como símile da natureza. 
Nietzsche concebe esse tipo de apresentação como “serenojovialidade 
grega”. 

No que se refere a Sófocles, o seu Édipo, com seu destino traiçoeiro, 
isto é, o fato de desposar sua mãe e ser o assassino de seu pai sem, porém, 
ter culpa em seu destino, reflete o caráter não moral da obra. Édipo, 
aquele que leva até as últimas consequências o princípio de individuação, 
que peca por conhecimento, sugere que o conhecimento leva à perdição, 
que “aquele que por seu saber precipita a natureza no abismo da 
destruição há de experimentar também em si próprio a desintegração da 
natureza ‘o aguilhão da sabedoria se volta contra o sábio; a sabedoria é 
um crime contra a natureza’” (NIETZSCHE, 2007, p. 62). Mas é em Édipo 
em colono que é possível notar a “serenojovialidade grega” em seu nível 
mais extremado, visto que o herói encontra em sua impotência frente ao 
destino o seu maior triunfo frente a existência.

Ésquilo, em seu Prometeu, assume em Nietzsche uma postura 
em que o humano é unido ao divino através da justiça e, na medida em 
que aspira à condição divina, é a ela igualado, visto que a justiça que 
impera sobre os seres humanos tem igual validade para os deuses. Esse 
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movimento constata a religiosidade que os gregos arcaicos possuíam 
em sua maneira de pensar, visto que o mundo dos deuses gregos era 
tão dependente do mundo dos humanos quanto o dos humanos era 
dos deuses. No entanto, o fato de o fogo ser dado aos homens como um 
sacrilégio contra os deuses em prol de uma elevação ao divino denota a 
justificação de ambos os mundos, e ambos devem perecer frente ao seu 
pecado, segundo o qual há uma

[...] confusão [...] de um mundo divino e um mundo humano, dos quais 
cada um está certo, mas, como mundo singular ao lado do outro, tem de 
sofrer por sua individuação. Na heróica impulsão [...] de ultrapassar o 
encanto da individuação e de querer ser ele mesmo o a única essência do 
mundo [...] comete o sacrilégio e sofre (NIETZSCHE, 2007, p. 65).

 Ora, se os corais ditirâmbicos consistiam nas celebrações dos 
sofrimentos do deus da embriaguez por parte dos sátiros e estes já 
vivenciavam uma metamorfose, como se não fossem a mesma pessoa, é 
com a introdução do elemento apolíneo que o autor perceberá o desejo 
de contemplar Dionísio através da imagem, possibilitando, para além 
de sentirem-se como divindades no cortejo ao deus, visualizá-lo. Nesse 
movimento dá-se o drama, no qual efetivamente há um encantamento, 
pois, agora, como imitação, o dionisíaco é domado, e na arte trágica 
dramática, se reconhece a atividade de duas forças que operam em sentido 
contrário, o apolíneo e o dionisíaco, em seu máximo esplendor, da qual 
resulta a arte que, mediante a transfiguração pelo efeito estético, celebra 
a existência. Nessa transfiguração é possível, ao humano, a contemplação 
de uma nova imagem, a forma acabada de sua disposição apolínea, onde 
a dor, o sofrimento, a força e a condição necessária para que a arte venha 
a ser, são amenizados pelo encanto da harmonia e da beleza, formando o 
mito trágico. 

Desvela-se, aqui, a característica redentora da arte que, de 
maneira místico-religiosa, manifesta a alegria no trágico, segundo 
a qual, mesmo em um mundo de tormento, de dor, como no caso dos 
sofrimentos de Édipo e da punição eterna de Prometeu – por ter dado 
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ao ser humano o fogo e, por conseguinte, os seres humanos terem de 
perecer pelo fato de aspirar ao divino e quererem igualar-se à única 
essência do mundo, além de obterem o fogo através de um sacrilégio 
–, pode-se pela via da arte justificar e afirmar a existência. Esses heróis 
são como máscaras dionisíacas, o que sugere que, no palco grego, não 
havia fundamentalmente indivíduos, mas representações daquele deus, 
onde “o único Dionísio verdadeiramente real aparece numa pluralidade 
de configurações, na máscara de um herói lutador, enredado nas malhas 
da vontade individual”, além de que “o fato de ele aparecer com tanta 
precisão e nitidez é efeito de Apolo oniromante” (NIETZSCHE, 2007, 
p. 67). São, nesse sentido, heróis que extrapolam a medida apolínea e 
revelam a verdadeira face cruel do mundo, mas que são expressos na 
forma artística de Apolo, fundando o que para Nietzsche seria o ápice da 
tragédia ática. 

A Concepção Platônica de Virtude e Justiça

Platão compreende a justiça como um bem, enquanto que a 
injustiça é um mal; mas em que consiste, efetivamente a justiça? A fim 
de explicar o que é a justiça, Platão desloca-a para um modelo de cidade 
ideal, onde essa justiça e a felicidade se dariam (PLATÃO, 2001, 420b-c, 
p. 162). Para isso, o primeiro passo para o autor quanto à administração 
dos bens é não pecar pelo excesso ou pela falta, pois se se cometer esse 
equívoco, certamente os indivíduos tornar-se-ão maus, de onde se deve, 
portanto, evitar “a riqueza [...] e a pobreza. Uma, porque dá origem ao 
luxo, à preguiça e ao gosto pelas novidades; e outra, à baixeza e à maldade, 
além do gosto pela novidade” (NIETZSCHE, 2007, p. 67).

Para estabelecer como se daria uma cidade ideal, Platão elege 
quatro principais virtudes, a saber: a sabedoria, a coragem, a moderação 
e a justiça. Parte-se, então, para a análise de como se daria isso. Quanto 
à sabedoria, Platão defende que deve pertencer aos guardiões, ou seja, 
os governantes que conduziriam a cidade ao bem, pois eles são os que 
devem deliberar acerca das decisões importantes da cidade (PLATÃO, 
2001, 428d-429a, p. 177-178).
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Por outro lado, a coragem deveria pertencer, de acordo com essa 
cidade imaginária, aos soldados que protegem a cidade, pois, de acordo 
com a educação que deveriam receber, devem possuir bravura para 
defender a cidade. 

A temperança, por sua vez, consiste em uma harmonia geral entre 
todas as partes, e deve reinar em toda a república, onde cada indivíduo, 
mediante a sua educação, deve conscientizar-se de seu devido lugar, 
isto é, saber qual a sua função, sem, no entanto, ultrapassar o direito 
alheio; além disso, não deve ocupar-se com atividades a que não seja 
destinado (PLATÃO, 2001, 432a, p. 183). Por outro lado, Platão acredita 
ser a justiça justamente “que cada um deve ocupar-se de uma função na 
cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada” (PLATÃO, 
2001, 433a, p. 185; 434a, p. 187).

Esse raciocínio só foi possível para Platão, pelo fato de que, no 
fundo da argumentação, está a sua caracterização do que entende por 
alma. A alma, assim como a divisão da cidade, é composta por três 
elementos fundamentais: o apetitivo, o espiritual e o racional. Enquanto 
ao apetitivo, isto é, o corpo e o instinto, cabe a obediência e ao espiritual, 
assistir, ao racional cabe comandar, ou seja, se em relação à cidade ideal 
a dualidade platônica passa por uma subjugação moral do intelecto, 
cabendo o banimento para quem desrespeitar as leis, em relação ao 
indivíduo essa dualidade está na distinção entre razão e instinto, alma e 
corpo, sendo as primeiras a fonte do conhecimento. 

Essa noção fica clara no livro VI, no qual Platão apresenta a 
noção de Ideia, onde para a pluralidade à confusão dos sentidos e da 
utilização de maneira insuficiente da razão, resultado da opinião e do 
senso comum, sendo a primeira (Ideia) consequência da generalização 
ideia, correspondendo à verdade (essência). Em razão disso é que Platão 
dirá que caberá ao filósofo o governo da cidade perfeita, pois somente 
o filósofo é que consegue aprofundar-se nas questões de virtude por 
excelência, pois é da sua natureza praticar e conceituar a noção de Bem, a 
fim de se evitar o mal. E o bem é, para Platão, o objetivo mais fundamental 
da existência, pois garante moldar o espírito de acordo com a virtude, 
atribuindo significado à vida. 
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A Censura da Arte

Após longa discussão acerca do desenvolvimento de uma cidade 
e de concluir que o filósofo deve ser o governante dessa cidade ideal, 
passa-se à questão da educação. Imaginando semelhante educação, 
admitem que há uma duas espécies de educação, a “ginástica para o corpo 
e a música para alma [o que inclui na segunda] a literatura” (PLATÃO, 
2001, 376e, p. 86), chegando à conclusão de que existem duas espécies 
de literatura: uma que seria apropriada, referindo-se de alguma forma 
à verdade, e outra inapropriada, referindo-se exclusivamente à mentira 
(fábulas) (PLATÃO, 2001, 377a, p. 86). Nesse sentido, na sequência, 
Sócrates defende uma espécie de censura, quanto às mentiras (PLATÃO, 
2001, 377d, p. 87).

Quanto às fábulas que seriam aceitas no ideal platônico, Sócrates 
lança mão de Homero, pois, embora sejam construídas por meio da 
ilusão, contêm, de alguma forma, algumas verdades. Sócrates está 
pensando moralmente a educação em sua cidade ideal e, como se sabe, 
os heróis de Homero conduziam seus atos de acordo com uma moral e, 
nesse sentido, tal como se está conduzindo a argumentação, deve haver 
imputabilidade para se haver justiça. Por isso Homero é estimado em A 
República, pois conduz ao que Platão está sugerindo que seja o bem, o 
justo. Em relação às fábulas que devem ser repudiadas e não aceitas pela 
censura platônica, o autor está pensando em autores trágicos. O exemplo 
apresentado é Hesíodo:

Em primeiro lugar [...] a maior das mentiras acerca dos seres mais elevados, 
que foi feita sem nobreza, é que Uranos tenha tido o procedimento que 
Hesíodo lhe atribui, e depois como Cronos se vingou dele.[3] E os actos de 
Cronos e o que sofreu por parte do filho4, [...] e não devem contar-se, ó 
Admanto, na nossa cidade. Nem deve dizer-se a um jovem que nos escuta 

3 Teogonia 154-181, onde se conta como Uranos, que escondia nas profundezas da Terra os seus 
filhos, foi mutilado e destronado por Cronos (PLATÃO, 2001, p. 88, nota de rodapé 19).
4 Teogonia 453-506. Do mesmo modo, Cronos pretendia destruir todos os seus filhos, mas Reia 
subtraiu-lhe Zeus, dando-lhe uma pedra a engolir em vez do filho recém-nascido; quando cresceu, 
Zeus dominou o pai, fê-lo vomitar os outros filhos e alcançou o poder supremo. (PLATÃO, 2001, p. 
88, nota de rodapé 20).



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 75

que, ao cometer os maiores ultrajes, não faz nada de surpreendente, nem 
tão-pouco ao castigar por todos os modos um pai que lhe fez mal, mas 
estaria a fazer o mesmo que os primeiros e os maiores dentre os deuses. 
(PLATÃO, 2001, 378a-b, p. 88-89).

Nesse sentido, a literatura, deve ser o espelho da cidade ideal e, 
com efeito, deve ser um instrumento para a educação na república, e por 
isso deve estar em conformidade com a virtude e a justiça e, portanto, 
com o Bem, o que sugere que a arte de Hesíodo e a arte trágica, de modo 
geral, deve ser censurada, pois o objetivo da literatura é o de orientar os 
cidadãos para a paz, de onde se segue que o ódio não é permitido pela 
ordem divina. Esse movimento censurador de Sócrates em A República é 
aplicado ainda a Homero:

Mas que Hera foi algemada pelo filho, e Hefestos projectado a distância 
pelo pai, quando queria acudir à mãe, a quem aquele estava à bater[5], e 
que houve combate de deuses, quantos Homero forjou[6], é a coisa que não 
deve aceitar-se na cidade, quer essas histórias tenham sido inventadas 
com um significado profundo, quer não. É que quem é novo não é capaz de 
distinguir o que é alegórico do que o não é. Mas a doutrina que aprendeu 
em tal idade costuma ser indelével e inalterável. Por causa disso talvez, 
é que devemos procurar acima de tudo que as primeiras histórias que 
ouvirem sejam compostas com a maior nobreza possível, orientadas no 
sentido da virtude (PLATÃO, 2001, 378d-e, p. 89-90).

Como se vê, é uma forma de existência moral que está em 
evidência, e tudo aquilo que não estiver em conformidade com a doutrina 
da virtude deve ser evitado, mesmo Homero, que forneceu as bases para 
a formação grega na medida e na harmonia, é agora rechaçado por Platão, 
restando somente as ideias que convergem com a teoria platônica de 
justiça, devendo ser criadas outras fábulas com esse propósito, ou mesmo 
alteradas as histórias dos heróis homéricos, em que a ilusão tem a função 
de evidenciar as pretensas verdades do autor grego. 

No livro X, dar-se-á, de maneira mais efetiva, a expulsão dos poetas 
trágicos da cidade; é onde esta é entendida como poesia da imitação. 

5 Ilíada I, p. 586-596. (PLATÃO, 2001, p. 89, nota de rodapé 23).
6 Ilíada XX, I-74, XXI, 385-513. (PLATÃO, 2001, p. 89, nota de rodapé 24).
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Enquanto os filósofos estão preocupados com o saber verdadeiro e 
essência, os poetas trágicos para Platão, estão destinados a tratar de 
questões existenciais por meio da imitação da natureza, o que seria 
nocivo ao conhecimento verdadeiro, aquele que busca pela essência. 

Se o filósofo por excelência busca a verdadeira essência das coisas, 
é porque está preocupado com a ideia, enquanto o senso comum está 
na realidade empírica, e, portanto, é também escravo dos sentidos. O 
poeta trágico, no entanto, ocupa-se com uma espécie de conhecimento 
ainda mais superficial, pois imita o mundo empírico e, por outro lado, 
ainda se utiliza principalmente do instinto, o que fatalmente atrapalhará 
o intelecto e a razão de maneira geral, visto que o pressuposto da arte 
trágica, para além de encantamento e afirmação da vida, tal como ela é, é 
ainda o êxtase artístico, o corpo, contrariando a filosofia platônica.

A Crítica de Nietzsche a Platão

Platão, por sua vez, via na arte dionisíaca um afeto ardente sem 
causa e sem efeito que sua estirpe dialética não poderia compreender; 
ora, como poderia compreender uma arte que não deixasse clara a relação 
de causa e efeito com a qual estabelecia seu modo de pensar, que tinha 
como ponto de partida a busca incessante pela verdade? A arte trágica 
era uma forma degenerada para o autor de A República, já que atrapalhava 
o intelecto e não tinha uma finalidade pragmática, não servia a um fim 
que merecesse atenção, mas ao mero divertimento. Além disso, Platão 
acreditava em uma cidade e em um conhecimento ideal que deveria 
necessariamente passar pelo crivo da razão, de onde se segue que tudo 
aquilo que é proveniente dos sentidos deveria ser afastado.

A principal objeção que Platão tinha a fazer contra a arte mais antiga – a 
de ser imitação de uma imagem da aparência, de pertencer, portanto, a 
uma esfera ainda mais baixa que a do mundo empírico – não poderia ser 
sobretudo contra a nova obra de arte – e assim vemos Platão empenhado 
em ultrapassar a realidade e representar a idéia subjacente àquela pseudo-
realidade (NIETZSCHE, 2007, p. 86).
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 Platão, nesse sentido, acreditava que a realidade era tão 
desprezível que seria o caso de procurar em uma realidade supraterrena, 
um tipo de existência mais elevada. Devido a essa maneira de pensar, 
contrariava completamente a maneira com que os gregos da arte trágica 
arcaica lidavam com a vida, isto é, justificando-a, afirmando-a. Para 
Platão, essa existência trágica, assim como toda a realidade empírica, 
deve ser negada, em prol de uma realidade exterior, um outro mundo, 
consciente, visto que este é apenas um reflexo deformado daquele. Sendo 
assim, a partir desse pensamento platônico, a arte passa a ter um status 
de recurso estilístico, como simples forma de comunicar o pensamento 
dialético, no contraste entre o pensamento racional e os sentidos, nos 
quais cabe ao primeiro ser defendido e, assim como ocorria nos heróis 
euripidianos, Sócrates, como porta-voz de Platão, deve travar esse 
embate. Desse modo, o que está por trás do pensamento platônico-
socrático é o otimismo de uma felicidade vindoura que supostamente 
seria obtido pela consciência e pela virtude, de onde se segue que se se é 
infeliz, é justamente pelo fato de não ter usado a razão corretamente em 
conformidade com a moral. 

Esse elemento otimista que, uma vez infiltrado na tragédia, há de recobrir 
pouco a pouco todas as regiões dionisíacas e impeli-las necessariamente 
à destruição – até o salto mortal do espetáculo burguês? Basta imaginar 
as conseqüências das máximas socráticas: ‘Virtude é saber; só se peca por 
ignorância; o virtuoso é o mais feliz’; nessas três fórmulas jaz a morte da 
tragédia. Pois agora o herói virtuoso tem que ser dialético; agora tem que 
haver entre virtude e saber, crença e moral, uma ligação obrigatoriamente 
visível; agora a solução transcendental da justiça de Ésquilo é rebaixada 
ao nível raso e insolente princípio da ‘justiça poética’ (NIETZSCHE, 2007, 
p. 87).

Na filosofia de Platão e Sócrates, há uma justiça moral 
completamente diversa da justiça de Ésquilo, em que tudo é igualmente 
justo e injusto e, nos dois casos, igualmente justificável. Assim, se o 
coro dá início à tragédia ática, por intermédio desses autores dialéticos 
a música é completamente afastada da tragédia, pela sua capacidade de 
causar o êxtase e fazer com que os seres humanos saiam de si mesmos, 
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em um estado de completa embriaguez artística, o que ocasiona o 
aniquilamento da arte suprema para Nietzsche, a arte dionisíaca unida 
à apolínea, a arte trágica. 

O problema, para Nietzsche, está em Platão acreditar que o 
mundo é indigno de ser vivido tal como ele é de fato, uma realidade 
de movimento incansável, alterando-se entre prazer e dor, e que essa 
realidade é corpo, e sendo corpo é também instinto. Platão, devido ao seu 
otimismo teórico, acreditava poder corrigir a realidade e, em prol de uma 
felicidade vindoura, em uma cidade perfeita, onde imperaria a justiça e 
o saber racional, negava aquela atividade transfiguradora de um tipo de 
existência estética, negava a alegria no trágico.

A Importância do Ensino de Estética Tendo como Base a 
Leitura Nietzschiana da Tragédia

A arte, nesse sentido, apresenta-se como rompimento de noções 
existenciais como espaço e tempo, noções de classe e posição, para dar 
lugar a uma explosão de sentimentos a “purificar e descarregar a vida do 
povo” (NIETZSCHE, 2007, p. 122).

Nessa conjuntura, o dionisíaco é compreendido no jovem 
Nietzsche como um processo que permite o prazer com a existência em 
tudo o que a compõe: a doença, a morte, a perdição, o padecimento, a 
alegria, a tristeza etc. Nesse sentido, a arte trágica é tratada como 
uma sabedoria advinda da música, segundo a qual é possível, à medida 
que se integra com o apolíneo no homem trágico, converter o nojo da 
existência em uma arte extraordinária. Como participação do Uno-
originário, a música é um reconhecimento da vida em sua forma integral 
que, ao ser descarregada em símiles apolíneos7, justifica, na medida 
em que reconhece as dificuldades, as incertezas e os problemas da vida 
como parte constituinte dela, e não como algo que deve ser corrigido, 
evitado, mas afirmado no convencimento da alegria perpétua que é a 

7 Se a música permite o acesso ao Uno-originário, como acesso à Vontade que compõe o mundo, 
o apolíneo consiste no processo de imitação dessa verdade através da imagem; em razão disso, 
Nietzsche afirma que a imagem, devido à sua limitação, não consegue acessar a universalidade da 
música. Quando Nietzsche trata do drama como verdades dionisíacas sempre a descarregar-se em 
símiles apolíneos, parece estar defendendo que o drama consiste na exploração de possibilidades do 
dionisíaco pela apolíneo, ou seja, como imitação. 
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vida, mesmo que repleta de adversidades; o dionisíaco-apolíneo é uma 
maneira interessante de lidar com o mundo e com a vida.

O ensino de estética tem um papel fundamental para a formação, 
pelo fato de a arte8, tal como era concebida para o povo, possuir um 
efeito de proteção na medida em que rompe com as instituições sociais, 
políticas, de hierarquia etc.; em resumo, aquilo que o faz configurar-se 
como indivíduos. Esse sentimento deve ser buscado na arte, pois esta, 
ao se fundamentar no alívio da individuação, ocupa um papel que, 
dependendo das condições que um determinado aluno vive, poderia ser 
ocupado pela delinquência. Por que, então, não buscar na arte, isto é, 
como imitação, o êxtase que se busca nas drogas, na marginalidade etc.? 

Por isso, é possível concluir que, mediante a análise platônica da 
arte, esta perde todo o seu poder de transfiguração que havia nas tragédias 
grega, de onde se segue que, se estética é uma disciplina fundamental 
no ensino de filosofia para os alunos do ensino médio, o que colabora e 
não atrapalha a arte de educar, esta deve ser apresentada para além das 
noções fundamentais de Platão, que sugerem uma censura moral na arte 
como um recurso de inclusão, em que se apresenta uma arte libertadora 
e de criação livre.
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Rancière e o ensino1
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Resumo: Este texto foi motivado pela célebre obra de Jacques Rancière, O 
Mestre Ignorante, obra que narra a empreitada do professor Joseph Jacotot, que 
se depara com uma situação inusitada: ensinar alunos cuja língua não domina. A 
partir da leitura da obra, é possível refletir sobre inúmeros aspectos do processo 
do educar moderno e contemporâneo, processo este que conserva o professor 
sempre em sua plena autoridade dentro da sala de aula, e o aluno como mero 
receptáculo. Confrontando o professor explicador com o professor emancipador, 
o filósofo atenta para o embrutecimento decorrente da educação tradicional, 
além de defender teses ousadas, como a de que não existe diferença entre as 
inteligências humanas, e que o processo de aprendizagem é plenamente possível, 
desde que exista no mestre a preocupação de ampliar e emancipar aquele que 
ensina. As discussões apresentadas baseiam-se no livro em questão, bem como 
em artigos e obras de diferentes autores que se ocuparam da discussão sobre o 
educar. 

Introdução

Engana-se quem pensa que educação não é tema de pensamento 
filosófico. Caso fizéssemos um itinerário pela história da filosofia, 
encontraríamos o tema da educação sendo trabalhado, cada qual a seu 
modo, é verdade, nos mais variados filósofos, desde a antiguidade até 
os dias atuais. Teríamos, apenas para citar quão grandes pensadores 
se debruçaram sobre o tema, por exemplo: Platão, Aristóteles, Cícero, 
Locke, Rousseau, Kant, Nietzsche, Adorno, Arendt, entre diversos outros 
aqui não citados. 

Isso posto, temos atualmente, no Brasil, um problema considerável 
sobre qual seria o papel da filosofia no Ensino Médio, uma vez que parece 

1 Este texto foi produzido no contexto da disciplina optativa Pesquisa filosófica e ensino: enfoques 
teórico- metodológicos, oferecida pelo Prof. Dr. Américo Grisotto aos alunos do curso de Filosofia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) no primeiro semestre de 2016. 
2 Aluno do Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
3 Aluna do Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
4 Aluno do Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
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inconciliável uma tradição de 2.500 anos (aproximadamente) ser passada 
em duas aulas semanais de cinquenta minutos durante os três anos que 
hoje fazem parte da educação secundária no país. Para além da dificuldade 
de dar conta de uma tradição tão vasta em tão pouco tempo, como não 
fazer desse espaço privilegiado que a filosofia possui desde 2008 no 
currículo da formação do aluno de Ensino Médio um desserviço à própria 
filosofia? Se olharmos para a história da filosofia, veremos que, em sua 
grande maioria, os filósofos se debruçaram sobre o tema educação, de 
modo que estaremos convencidos de que não é demérito nenhum se pôr 
a pensar o assunto filosoficamente.

Por outro lado, talvez estejamos em vantagem, por podermos nos 
dar o privilégio de pensar filosoficamente o ensino de filosofia e, assim, 
não apenas vislumbrar uma grande oportunidade, mas quase que um 
dever em fazê-lo. Por que dizemos isso? Há muitas controvérsias sobre 
a definição de filosofia. Podemos não ter uma definição do que ela seria, 
mas certamente sabemos algumas coisas que ela não é: a filosofia não é 
ciência e a filosofia não é arte. 

Portanto, ao ensino de filosofia não cabem as reflexões a respeito 
da aprendizagem desses tipos de pensamentos que diferem dela, fazendo-
se necessário pensar filosoficamente o seu ensino. Se pensarmos no que 
diz a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (BRASIL, 2008) – sobre o ensino 
de filosofia, nos depararemos com um documento que diz que o aluno, 
ao final do curso de filosofia no Ensino Médio, deve ter domínio dos 
conteúdos de filosofia necessários ao exercício da cidadania. Poderíamos, 
então, nos questionar sobre o que seria essa cidadania, mas um ponto 
aparentemente passivo do qual podemos partir é o de que, sem o 
pensamento livre, não há democracia e, sem ela, não há cidadania, como 
nos leva crer a cidadania que entendemos da LDB.

Muito se foi pensado a respeito desse pensamento livre e dessa 
autonomia do pensar nos filósofos que se debruçaram sobre a educação. 
Locke (2012), por exemplo, concebia que a educação deveria ser para o 
uso pleno da razão; Kant ([s.d.]), no seu tão famoso Aufklärung, pede 
que ousemos fazer uso do nosso entendimento; e assim segue em outros 
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filósofos que também se puseram a pensar a educação, algo que, em outras 
palavras, poderíamos traduzir por uma educação para a emancipação do 
sujeito.

É, portanto, o objetivo da educação a emancipação intelectual do 
sujeito? Ou, para sermos mais delimitados, é a emancipação intelectual 
o objetivo da filosofia no Ensino Médio? À primeira vista parece 
razoável que assim seja, até que nos depararmos com uma crítica de um 
contemporâneo de Kant, menor na história do pensamento, chamado 
Joseph Jacotot. Crítica esta trazida por um filósofo contemporâneo 
nosso, Jacques Rancière, na obra O Mestre Ignorante. Para Jacotot e 
Rancière, aqueles que partem para educar alguém para a emancipação 
intelectual estão partindo de uma desigualdade intelectual que nunca 
poderá ser sanada, pois é ela que dá forma e que sustenta o sistema dessa 
maneira. Assim, para Jacotot, deve-se emancipar todos, e anunciar que 
todas as inteligências são de mesma natureza e que qualquer um pode 
entender a obra de outro. Portanto, é sobre esse tema que versa este 
nosso artigo: pensar o ensino de filosofia filosoficamente, partindo do 
ponto de vista de Joseph Jacotot e seu Ensino Universal, retomado, nos 
nossos dias, por Jacques Rancière na obra O Mestre Ignorante. 

O Mestre Ignorante e sua Aventura Intelectual

A retomada do pensamento de Joseph Jacotot por parte de 
Rancière vem de uma forma peculiar em O Mestre Ignorante: conforme 
conta a história de Jacotot e sua mudança de pensamento, Rancière vai, 
por sua vez, fazendo filosofia junto com o pensamento de Jacotot. Para 
o leitor não ficar perdido nesse sentido, estaremos aqui fazendo uma 
retomada de alguns aspectos do livro de Rancière, contando a história de 
Jacotot e sua aventura intelectual. 

O ano é 1818, quando Jacotot viveu a aventura intelectual que 
mudaria sua forma de conceber o mundo e o ensino. É como leitor de 
literatura francesa na Universidade de Louvain, nos Países Baixos, onde 
obtivera do reino o cargo de professor em meio período, que começa a 
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aventura que deu forma à filosofia que aqui queremos expor. As façanhas 
do novo professor da Universidade ocorreram aos alunos e um contingente 
razoável queria dispor das aulas do professor Jacotot; contudo, “Entre 
aqueles que se dispuseram a delas [lições] beneficiar-se, um bom número 
ignorava o francês. Joseph Jacotot, por sua vez, ignorava totalmente 
o holandês. Não existia, portanto, língua na qual pudesse instruí-los 
naquilo que lhe solicitavam” (RANCIÈRE, 2015, p. 18). Assim, não havia 
qualquer relação possível entre eles, até que Jacotot, por meio de um 
intérprete, indicou aos alunos uma versão bilíngue da obra de literatura 
chamada Telêmaco, estabelecendo, então, a coisa comum entre eles. 
Jacotot, assim, pediu aos alunos que aprendessem o francês por meio da 
tradução feita; “Era uma solução de improviso, mas também, em pequena 
escala, uma experiência filosófica, no gosto daquelas tão apreciadas no 
Século das Luzes” (RANCIÈRE, 2015, p. 18).

Na metade do livro primeiro, Jacotot, por meio do intérprete, 
pediu para um contingente de alunos repetirem tudo que havia aprendido 
até ali e que o resto lesse para poder narrar o livro. Com efeito, quando 
Jacotot foi avaliar os alunos, pedindo que escrevessem em francês o que 
pensavam de tudo que haviam lido em Telêmaco, qual não foi sua surpresa 
quando se deu conta de que seus alunos, abandonados a si mesmos, 
tinham se saído tão bem quanto fariam muitos franceses. A questão 
então era: não é preciso mais que querer, para poder? Rancière nos conta 
que “Até ali, ele [Jacotot] havia acreditado no que acreditam todos os 
professores conscienciosos: que a grande tarefa do mestre é transmitir 
seus conhecimentos aos alunos, para elevá-los gradativamente à sua 
própria ciência” (RANCIÈRE, 2015, p. 19). Portanto, o ato fundamental 
do professor era explicar, do mais simples ao mais complexo, o 
conhecimento que dominava; e não é isso que pensamos até hoje, quando 
educamos para a chamada emancipação? Para dar vazões ao gênio, 
primeiro é preciso construir uma formação sólida e metódica. Era isso 
que Jacotot pensava antes da sua aventura, é isso que pensamos hoje na 
maioria das vezes. Mas a aventura de Jacotot colocava a questão: “Seriam, 
pois, supérfluas as explicações do mestre? Ou, se não o eram, para que e 
para quem teriam, então, utilidade?” (RANCIÈRE, 2015, p. 20).
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Jacotot, então, nos conta Rancière, teve uma iluminação que diz 
respeito a uma cega evidência que sustenta todo o sistema de ensino: a 
necessidade de explicações. A palavra de ordem que majoritariamente se 
ouve no sistema de ensino até hoje é a da compreensão, ou seja, é preciso 
que o aluno compreenda, e temos no nosso imaginário que o aluno só 
pode compreender quando o mestre lhe explica, “que a palavra do mestre 
tenha rompido o mutismo da matéria ensinada” (RANCIÈRE, 2015, p. 
21, grifo do original). É nesse ponto que uma crítica ferrenha vem ao 
modo explicador de conceber o ensino: ora, um livro contém uma série 
de raciocínios destinados ao aluno para que ele compreenda determinado 
conteúdo, mas o mestre, através dele, tem toda a palavra e constrói outra 
série de raciocínios para explicar uma outra série de raciocínios, mas 
quem constrói a outra série de raciocínios para explicar o raciocínio do 
mestre? O aluno colega que senta ao lado? O livro tem essa necessidade 
de ser ele explicado? Essa lógica para Jacotot e Rancière comporta uma 
regressão ao infinito, a menos, é claro, que uma autoridade detenha essa 
regressão, e é isto que faz o mestre, nas palavras de Rancière:

O que detém a regressão e concede ao sistema seu fundamento é, 
simplesmente, que o explicador é o único juiz do ponto em que a explicação 
está, ela própria, explicada. Ele é o único juiz dessa questão, em si mesma 
vertiginosa: teria o aluno compreendido os raciocínios que lhe ensinam a 
compreender os raciocínios? [...] O segredo do mestre é saber reconhecer 
a distância entre a matéria ensinada e o sujeito a instruir, a distância, 
também, entre aprender e compreender. O explicador é aquele que impõe e 
abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra 
(RANCIÈRE, 2015, p. 21-22, grifos do original).

O engraçado, nos conta Rancière, é que o que melhor a criança 
aprende é sua língua materna, justamente ela que não tem mestre 
explicador. Porém, quando essa criança vai para a escola, tudo passa 
como se ela não pudesse mais se servir da inteligência que lhe serviu até 
ali, ela agora precisa compreender e “compreender é o que a criança não 
pode fazer sem as explicações fornecidas, em certa ordem progressiva, 
por um mestre” (RANCIÈRE, 2015, p. 22, grifos do original). Portanto, 
a revelação que vem a Jacotot em sua aventura intelectual é a seguinte:
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É preciso inverter a lógica do sistema explicador. A explicação não 
é necessária para socorrer uma incapacidade de compreender. É, 
ao contrário, essa incapacidade, a ficção estruturante da concepção 
explicadora do mundo. [...] Explicar alguma coisa a alguém é, antes de 
mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes 
de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da pedagogia, a parábola 
de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, 
espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos 
(RANCIÈRE, 2015, p. 23-24, grifo do original).

Todas as Inteligências São de Igual Natureza

A natureza do homem o torna um ser de palavra e, como tal, se 
esforça objetivando reconhecer e responder àquilo que outros homens 
lhe dizem. Assim, ele busca estabelecer contato e, de certo modo, traduzir 
tudo aquilo que outros homens buscam lhe dizer, e isto é uma necessidade 
instintiva e básica. Esta necessidade conduz o homem ao aprendizado 
da língua materna e, aqui, o Ensino Universal se faz presente, pois a 
criança aprende sem mestres explicadores e sem método formal, apenas 
pelo exercício livre e autônomo de sua inteligência, que observa, retém, 
repete, verifica, associa e relaciona. Enfim, esta mesma inteligência 
universal é que possibilitou o aprendizado pela experiência de Jacotot 
e de seus alunos com o Telêmaco, pois o livro possuía palavras escritas 
em dois idiomas, e os estudantes as reconheceram e as responderam por 
adivinhação, que não é outra coisa senão o aprendizado sem método, isto 
é, um aprendizado natural e espontâneo fundado no Ensino Universal, 
a que Jacotot/Rancière chamou de “Novo”, em contraste com o “Velho” 
que representa a pedagogia da explicação, na qual o poder da explicação 
fundamenta o aprendizado. 

Portanto, existe a crença de que, para que haja compreensão, está 
implícita a necessidade da explicação, tal como uma cláusula pétrea 
daquilo que representa o “Velho”, e isto se encontra tão arraigado que 
sequer é questionado. De qualquer modo, a experiência de Jacotot só 
foi possível, e com isto o insight de uma perspectiva emancipatória, em 
contraste com uma visão de desigualitária da natureza humana e de suas 
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expectativas, porque nosso Mestre Ignorante desconhecia o holandês e, por 
força de uma necessidade e de uma “incapacidade” de se valer dos meios 
tradicionais, a experiência filosófica de Jacotot possibilitou um ensino em 
que inteligências não se subordinam. Isto é, um ensino emancipatório, 
que acredita na igualdade das inteligências, e que considera a vontade 
como uma potência de expressão. Assim, em maior ou menor grau, as 
manifestações de uma inteligência naturalmente igualitária podem se 
manifestar desigualmente, dependendo da força e do estímulo que nossa 
vontade pode exercer sobre nossa inteligência, para que esta se conecte a 
novas formas, novos padrões, enfim, para que realize novas associações. 

A experiência de leitura do Telêmaco possibilitou também a Jacotot 
a emancipação, uma vez que seus alunos aprenderam sem explicações, 
apenas a partir da relação entre a inteligência dos alunos e a “inteligência” 
contida no livro, e a presença da inteligência do mestre explicador não era 
necessária. Muito mais que isso, a explicação do mestre era prejudicial 
ao aluno, pois, ao tornar submissa a inteligência do aluno à inteligência 
do mestre explicador, inevitavelmente o fluxo natural de associações que 
torna possível um ensino emancipatório se perde e, com isso, o ensino se 
torna embrutecedor, pois é embrutecedor o ensino que subordina uma 
inteligência a outra inteligência. 

Jacotot /Ranciére também acredita que, no ensino emancipatório, 
é possível, de certo modo, “controlar” a vontade do aluno por meio de 
uma relação de subordinação ao mestre, mas não se trata apenas de uma 
relação de autoridade, do poder da coerção de uma avaliação. Fazer valer, 
por exemplo, a vontade do mestre, nesse caso a do aluno estudar, mas 
antes no sentido de estimular o aluno, desequilibrar seu porto seguro e 
instigá-lo, para que a vontade do mestre seja aceita e se torne também a 
vontade do educando. Essa vontade impulsionará a inteligência e, uma 
vez potencializada, se tornará fluída pela naturalidade de sua expressão. 
Enfim, pela ausência de método, teremos uma inteligência viva e 
desprovida de limitações fictícias, limitações criadas para que os mestres 
explicadores consigam legitimar e, assim, perpetuar eternamente a visão 
desigualitária que possuem logo de partida. 
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Jacotot/Ranciére também afirma que, no ato de aprender, existem 
duas faculdades envolvidas: a inteligência, que é igualitária enquanto 
condição humana, e a vontade, que é contingente à necessidade e ao 
desejo do indivíduo. No que se refere à subordinação de vontades, nos 
parece que emancipar aceitando essa subordinação significa muito 
mais do que, de certa forma, “ordenar” e “motivar”, antes “contagiar” 
o estudante com a visão igualitária das inteligências e da capacidade 
do homem enquanto sua condição natural. É como se houvesse 
uma vontade emancipada, que acredita em si mesma, e que possui 
características autônomas, e capacidade de pensar além do status quo. 
Pensamos também que, em oposição a essa vontade, há também uma 
segunda, que se encontra aprisionada e tolhida pela inteligência a que 
é subordinada. Essa vontade tem sua liberdade ameaçada, uma vez que 
contamina o espírito humano com uma visão desigualitária do homem. 
Essa visão é reforçada pela explicação, pois esta supõe a incapacidade do 
estudante de compreender por si mesmo, diretamente, o conteúdo de um 
livro, por exemplo, sem a explicação de um mestre que, um dia, também 
já foi submetido à explicação. E que, apenas pela compreensão oriunda 
da explicação do mestre, é que os alunos conseguiriam compreender o 
conjunto de raciocínios presente no livro, como se, para compreender 
as explicações do mestre, não fosse necessário também a capacidade de 
compreender, de modo geral, conjuntos de raciocínios. Enfim, é como 
se fosse mais fácil uma interpretação sobre outra interpretação do que 
propriamente a interpretação original. 

Ora, se o objetivo consiste em simplificar o conjunto de raciocínios 
para que os alunos possam estudar com mais facilidade, então porque 
simplesmente o livro não poderia oferecer essa solução? Não faz sentido 
que o mestre seja um mero tradutor, simplesmente aquele que traduz 
conjuntos de raciocínios para que os alunos possam passivamente absorvê-
los, principalmente no que concerne ao ensino de filosofia, em que a 
atitude filosófica bem que poderia ser mais importante do que a repetição 
de antigos mantras filosóficos. Com efeito, a experiência pedagógica de 
Jacotot não pode ser comparada às pedagogias tradicionais, pois o fim 
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do ato pedagógico consiste sempre na ideia de transmissibilidade de 
conhecimentos do mestre explicador para o aluno; assim, sempre há 
passividade frente a um novo conhecimento implantado no estudante, e 
se oficialmente não há uma “resposta certa”, como em alguns domínios 
do saber, tal como na filosofia, ainda assim encontramos diversas seitas 
bem consagradas que ditam a interpretação “correta”. Frente a isso, para 
Jacotot, “o método é puramente do aluno” (RANCIÈRE, 2015, p. 32), e 
não há transmissão de conhecimentos. Portanto, não se trata de uma 
comparação de métodos, mas de como utilizamos a nossa inteligência, 
isto é, se aprendemos com método e através da subordinação da vontade 
e da inteligência, ou se aprendemos tal como aprendem as crianças a 
língua materna, utilizando-se do Ensino Universal e apenas pela sujeição 
da vontade. 

Por fim, vamos aos mestres. Eles podem ser emancipadores ou 
mesmo entusiastas do embrutecimento. O mestre ignorante, segundo 
Jacotot (RANCIÈRE, 2015, p. 33) afirma algo difícil de aceitar; ele nos 
diz: “É preciso que eu lhes ensine que nada tenho a ensinar-lhes”. Pois 
o Ensino Universal de Jacotot, para Rancière, pressupõe uma grande 
autonomia do estudante, uma vez que o método é do próprio estudante. 
Enfim, é necessário que a inteligência se comporte ativamente para 
realizar suas associações; desse modo, o papel do estudante não 
consiste em compreender as explicações e memorizá-las, como propõe 
a pedagogia da explicação e toda aquela decoreba de conhecimentos 
prontos. O método de Jacotot necessita de uma inteligência emancipada 
que não aceita a supressão de suas ideias, o que infelizmente acaba 
ocorrendo pelo condicionamento que a inteligência do estudante sofre 
na relação parasitária de inteligências no seio da pedagogia da explicação. 
Isso também propicia uma submissão intelectual e nos conduz a aceitar 
verdades prontas, ou mesmo consentir com algo em função do apelo da 
autoridade. Trata-se simplesmente da manutenção do status quo, não 
apenas no campo da educação, mas em toda a sociedade. É por isto que 
Rancière nos diz: “Jamais um partido, um governo, um exército, uma 
escola ou uma instituição emancipará uma única pessoa” (RANCIÈRE, 
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2015, p. 142). Ele também nos diz: “Somente um homem pode emancipar 
um homem” (RANCIÈRE, 2015, pg. 142). E isso significa criar condições 
para que o outro se emancipe, não na condição de Estado, mas na condição 
de homem, enquanto indivíduo naturalmente capaz.

Rancière Contra o Mestre Socrático

“Há um Sócrates adormecido em cada explicador”. A passagem de 
Rancière, quando retirada de seu contexto original, pode incitar inúmeras 
interpretações. Ora, o grande Sócrates, pai da filosofia ocidental... deve 
ser uma honra, enquanto professor, tê-lo em espírito. Não é, contudo, 
um elogio. Ao analisar-se a postura de Sócrates, do alto de toda sua 
ironia, vê-se que ele não proporcionava um ambiente amistoso para seu 
interlocutor; ao contrário, o que ele almejava era colocar aquele com 
quem discutia em uma posição desconfortável e, com certa arrogância, 
desconstruir o argumento e, como arremate, despejar no interlocutor o 
que seria o argumento mais próximo da verdade. 

A relação que Sócrates estabelece com seus interlocutores é sempre 
verticalizada, de modo que, em nenhum momento, ambos possam 
caminhar em pé de igualdade intelectual. A figura socrática é a detentora 
do conhecimento que teria como função disseminá-lo, em uma intenção 
quase louvável de se educar – ou fazer com que se tome ciência de sua 
ignorância, em termos mais adequados ao contexto de Sócrates. Sobre 
isso, Rancière nos diz:

É o segredo dos bons mestres: com suas perguntas, eles guiam 
discretamente a inteligência do aluno – tão discretamente, que a fazem 
trabalhar, mas não o suficiente para abandoná-la a si mesma. Há um 
Sócrates adormecido em cada explicador. E é preciso admitir que o 
método Jacotot – isso é, o método do aluno – difere radicalmente do 
método do mestre socrático (RANCIÈRE, 2015, p. 40).

Logo após essa passagem, Rancière cita a passagem do diálogo 
Mênon, de Platão5, em que Sócrates utiliza o método interrogativo para 

5  O diálogo Mênon se ocupa da discussão do processo de aquisição do conhecimento, bem como da 
virtude. 
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ensinar matemática ao escravo de Mênon, e o faz com certo sucesso. Mas 
há uma diferença crucial entre o ensinar e o emancipar. 

O livro O Mestre Ignorante gira em torno da história de Jacotot 
que, sem dominar o holandês, trabalhou de forma a exercitar a habilidade 
adormecida nos estudantes de aprender por conta própria. Quando 
se aprende por conta própria, o aprendizado vai além do domínio do 
conteúdo, se aprende de sobra as suas habilidades e isso instiga, em 
cada um, um poder investigativo que jamais os abandonará. Quando 
Sócrates ensina o escravo, ele não o emancipa. O professor especializado 
em demasia e que domina totalmente o conteúdo pode arruinar por 
completo o processo de aprendizagem, pois se acomoda em um lugar 
inatingível e dele despeja todo o conteúdo, que chega ao aluno, mas 
não faz além de mecanizar e embrutecer. Aquele que aprende pela mera 
exposição do mestre se torna dependente da figura daquele que o conduz 
até o conhecimento e, se por algum motivo, este lhe faltar, ele não poderá 
fazer nada sozinho. 

O mestre que assume a postura socrática não apenas fere o aluno, 
embrutecendo-o e tornando-o dependente; é possível dizer que ele 
fere a si próprio. Acontece que o mestre socrático, o mestre explicador, 
fecha a passagem do aluno até ele, de modo que inúmeras experiências 
e discussões que poderiam ser frutíferas são relegadas a ser meramente 
potência. Aquilo que poderia ser enriquecedor não chega a acontecer. 
Como não existe um canal de troca entre professor e aluno, os métodos 
tradicionais de avaliação, ou mesmo a vivência cotidiana em sala de 
aula, jamais serão suficientes para diagnosticar os avanços do discente. 
Há também o problema de se saber demais, ou saber o suficiente, de 
modo que buscar se aprimorar faz-se desnecessário. Dessa maneira, o 
embrutecedor acaba, por sua vez, embrutecido, atrofiado. Ao saber de 
menos, Jacotot teve de conservar sua elasticidade, de modo a adaptar-se 
às condições impostas pela barreira da língua e promover um ambiente 
em que os alunos se sentissem instigados a produzir conhecimento por 
conta própria. 

Depois dessa exposição, pode parecer que o professor se torna 
obsoleto. De maneira alguma. O professor é o mediador entre o aluno e 
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o saber, de modo que não deve poupar esforços para ajudar o aluno no 
exercício de sua própria inteligência. Ao aprender com o próprio esforço, 
não apenas assimila-se o conteúdo de maneira mais efetiva, mas também 
se aprende sem nenhum tipo de filtro do professor, cujo conhecimento 
tem que ser transposto, pois nenhuma exposição é neutra. O mestre 
ignorante tem vantagem sobre o mestre socrático, pois, no seu aparente 
não saber, repousam inúmeras possibilidades de modificar o método 
tradicional de ensino e, com isso, parece que todos tendem a ganhar. 

Considerações Finais

O livro conta a história de Joseph Jacotot, professor do período 
da Revolução Francesa, que fora convidado a lecionar em um contexto 
hostil, em que seus alunos não falavam sua língua, o francês, e ele não 
dominava a língua de seus alunos, o holandês. Utilizando-se do Telêmaco, 
ele pede que seus alunos produzam, e eles se saem muitíssimo bem, o que 
o leva a duvidar da efetividade do método tradicional. 

Embrutecedor é a palavra que designa o método tradicional de 
se educar, método este que não leva em consideração as capacidades 
do aluno em produzir por conta própria. Em favor de um novo método, 
que emancipe o aluno, Rancière desconstrói alguns mitos da educação 
tradicional. O método emancipador é universal, abrange todas as 
áreas do conhecimento e faz com que aquele que aprende exercite sua 
inteligência e dissipe a áurea acadêmica que se forma sobre o professor. 
É a vontade que leva o homem a aprender, e todos os homens têm a 
mesma capacidade cognitiva, carecendo apenas de um mediador que lhes 
proporcione aprender. 

Aqueles que defendem que existem diferenças na capacidade de se 
adquirir conhecimento, ou que existem homens com diferentes níveis de 
inteligência, reafirmam um inatismo falso, e essa afirmação, por sua vez, 
fortalece o embrutecimento. Rancière se serve de uma frase brilhante 
nesse sentido: “o homem é uma vontade servida de uma inteligência”. 
Essa frase não só embasa toda a sua tese de que qualquer um que estiver 



92 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

disposto a aprender eventualmente aprenderá, mas também serve para 
que professores e futuros professores repensem sua relação com o aluno. 
Todos estão unidos pelo elemento humano, de modo que o que separa 
um aluno brilhante de um aluno restrito é um mestre que o impeça de 
criar e exercitar suas potencialidades. 
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Da juventude como categoria social e de sua 
dimensão histórico-cultural1

Katie Fabiane Ribeiro2

Resumo: O presente estudo objetivou a construção de um referencial teórico 
para interpretação das juventudes atuais. A pesquisa foi realizada através de um 
levantamento bibliográfico sobre o tema e de uma análise teórico-conceitual. 
Considera-se que a ideia de juventude, tal como hoje a conhecemos, inexistia 
até o início do século XX, pois processou-se no desenvolvimento da sociedade 
moderna – a juventude tem sua “origem” no processo de transição do feudalismo 
para o capitalismo. Avançando na análise, acredita-se que a juventude não 
pode ser observada a partir de limites etários restritos, mas como categoria 
social, tornando-se, simultaneamente, situação e representação socioculturais. 
Ademais, deve-se utilizar o termo juventude no plural, apontando para a existência 
de uma pluralidade de juventudes. A partir dessa perspectiva, ressaltam-se 
as suas dimensões histórico-culturais, evidenciando as peculiaridades das 
manifestações juvenis como respostas vinculadas ao contexto social em que 
se realizam. Conclui-se, desse modo, que a cada contexto político, histórico, 
cultural e social são construídas novas e diferentes concepções de jovens ou de 
juventudes.

Introdução

Estudos acerca da relação entre juventude(s), música e construção 
de estilos distintos mostram duas concepções a respeito: como um projeto 
coletivo de contestação social ou como dimensão juvenil associada à 
moda, em que o seu sentido está ligado apenas ao consumo. A partir 
disso, pretendia-se realizar uma análise teórico-bibliográfica entre essas 
duas posições polares, tentando mostrar que, embora o estilo e a moda 
tenham se tornado elementos constitutivos dos grupos juvenis e de seus 
processos identitários, não se pode considerar que todas as manifestações 
juvenis sejam ou contestatórias ou consumistas.

1 Este artigo é resultado da discussão proposta no primeiro capítulo do Trabalho de Conclusão do 
Curso de Ciências Sociais, orientado pela Prof.ª Dr.ª Leila Sollberger Jeolás, pela Universidade 
Estadual de Londrina, em 2013.
2 Pós-graduanda do programa de Especialização em Ensino de Sociologia da Universidade Estadual 
de Londrina. Professora de Sociologia do Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná. 
Contato: katieribeiro@live.com
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A análise dessa questão, no entanto, não se faria possível sem 
antes a definição de qual olhar eu lançaria sobre essa(s) juventude(s).
Como considerá-la? A partir de quais critérios? Em que se difere o 
termo juventude de adolescente? É possível compreender as atuais 
manifestações juvenis a partir de qual referencial teórico?

Desse modo, fez-se um levantamento de literatura e análise crítica 
sobre como a juventude tem sido observada histórico-socialmente. Isso 
porque foi necessário construir um referencial teórico que serviria como 
ponto de partida para análises das experiências sociais juvenis em todos 
os seus aspectos. Assim, neste trabalho, objetivou-se fundamentalmente 
a análise de como vem se constituindo teoricamente o tema Juventude 
como campo de investigação e suas relações com os processos históricos 
que permitiram a visibilidade desse segmento na sociedade.

Nesse sentido, este trabalho se propõe a pensar em juventude(s) 
enquanto categoria de sujeitos em sua dimensão histórico-cultural, 
pois as formas de “ser jovem” encontram-se articuladas com uma 
multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais.

A Construção Histórica da Juventude: da inexistência ao 
privilégio

O autor Philippe Ariès (1981) é, atualmente, referência recorrente 
para ressaltar o caráter histórico da juventude. Baseando-se em 
considerações ora terminológicas, ora iconográficas, o autor, em sua obra 
História Social da Criança e da Família, mostra que a juventude, tal como 
hoje a conhecemos, inexistia até o início do século XX. Nesse mesmo 
sentido, Helena Wendel Abramo (1994, p. 1) fala que, “é somente em 
algumas formações sociais que a juventude se configura como um período 
destacado, ou seja, aparece como uma categoria com visibilidade social”.  

Inicialmente, Ariès (1981) destaca que, na Idade Média, a idade 
adquiriu importância na designação de si, além do nome e sobrenome 
que, até hoje, estão ligados à nossa identidade civil. De acordo com Ariès 
(1981, p. 30):
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A importância pessoal da noção de idade deve ter-se afirmado à medida 
que os reformadores religiosos e civis a impuseram nos documentos, 
começando pelas camadas mais instruídas da sociedade, ou seja, no 
século XVI, aquelas camadas que passavam pelos colégios.

Assim, nos séculos XVI e XVII, a idade era inscrita nos retratos como 
um sinal complementar de individualização e exatidão. Essa tendência 
da inscrição cronológica, embora tenha subsistido até meados do século 
XIX, pelo menos entre as camadas médias, desapareceu rapidamente na 
cidade e na corte, onde fora considerada “ingênua e provinciana” (ARIÈS, 
1981). O autor observa:

As ‘idades da vida’ ocupam um lugar importante nos tratados 
pseudocientíficos da Idade Média. Seus autores empregam uma 
terminologia que nos parece puramente verbal: infância e puerilidade, 
juventude e adolescência, velhice e senilidade – cada uma dessas palavras 
designando um período diferente da vida. Desde então, adotamos 
algumas dessas palavras para designar noções abstratas como puerilidade 
ou senilidade, mas estes sentidos não estavam contidos nas primeiras 
acepções (ARIÈS, 1981, p. 33).

Isso demonstra que a idade do homem, tida como categoria 
científica, havia se tornado familiar e seus conceitos haviam passado para 
os hábitos mentais que representavam cotidianamente. Terminologias 
que hoje parecem vazias, traduziam noções que à época eram científicas, 
e correspondiam também a um sentimento comum da vida. Ariès (1981), 
a partir de textos da Idade Média, mostra as seguintes terminologias: 

Enfant (criança) que quer dizer não falante. [...] após a infância vem a 
segunda idade... chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa 
idade a pessoa é ainda como a menina do olho, como diz Isidoro, e essa 
idade que dura até os 14 anos. [...] Depois segue-se a terceira idade, que 
é chamada de adolescência, que termina, segundo Constantino em seu 
viático, no vigésimo primeiro ano, mas, segundo Isidoro, dura até 28 
anos... e pode estender-se até 30 ou 35 anos; [...] a juventude, que está 
no meio das idades [...] e essa idade dura até 45 anos, segundo Isidoro; ou 
até 50, segundo os outros; [...] a senectude, segundo Isidoro, que está a 
meio caminho entre a juventude e a velhice [...]. Após essa idade segue-se 
a velhice, que dura, segundo alguns, até 70 anos e segundo outros, não 
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tem fim até a morte. [...] A última parte da velhice é chamada senies em 
latim [...] (ARIÈS, 1981, p. 36-37).

 
Não obstante, o autor afirma que havia maior dificuldade no francês 

do que no latim, pois em latim existiam sete idades, enquanto no francês 
existiam apenas três. O autor observa que, como juventude significava 
força da idade, “idade média”, não havia lugar para a adolescência (que 
viria, mais tarde, a ser conhecida como juventude). Desse modo, de 
acordo com Ariès, até o século XVIII, a adolescência foi confundida com 
a infância:

No latim dos colégios, empregava-se indiferentemente a palavra puer e 
a palavra adolescens. Existem, conservados na Bibliothèque Nationale, 
alguns catálogos do colégio dos jesuítas de Caen, uma lista dos nomes 
dos alunos, seguidos de apreciações. Um rapaz de 15 anos é descrito aó 
como bônus puer enquanto seu jovem colega de 13 anos é chamado de 
optimus adolescens. Baillet, num livro consagrado as crianças-prodígio, 
reconheceu também que não existiam termos em francês para distinguir 
pueri e adolescentes. Conhecia-se apenas a palavra enfant (criança) (ARIÈS, 
1981, p. 41, grifos do original).

No século XVII, houve uma “evolução”: o antigo costume (de 
confundir adolescência com infância) se conservou nas classes sociais 
mais dependentes, enquanto um novo hábito surgiu entre a burguesia, 
na qual a palavra infância se restringiu a seu sentido moderno. 
Isso provinha da indiferença que se sentia então pelos fenômenos 
propriamente biológicos: não se delimitava à infância pela puberdade, a 
ideia de infância estava ligada à ideia de dependência:

Só se saía da infância ao se sair da dependência. Essa é a razão pela qual 
as palavras ligadas á infância iriam subsistir para designar familiarmente, 
na língua falada, os homens de baixa condição, cuja submissão aos outros 
continuava a ser total: por exemplo, os lacaios ou auxiliares e os soldados 
(ARIÈS, 1981, p. 42).

Assim, no século XVII, o emprego do vocabulário da infância 
tornou-se mais frequente: a expressão petit enfant (criança pequena ou 
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criancinha) começou a adquirir o sentido que lhe atribuímos. Percebe-se, 
assim, que o século XVII, ao contrário de ter desdenhado da infância como 
parecia, introduziu o uso de expressões e de locuções que permanecem 
até hoje na língua francesa.

Entretanto, embora um vocabulário da primeira infância tivesse 
surgido e se ampliado, subsistia a ambiguidade entre a infância e a 
adolescência de um lado, e aquela categoria que se dava o nome de 
juventude, do outro. Não se possuía ideia do que hoje chamamos de 
adolescência, e essa começaria a se formar no final do século XIX. De 
acordo com Ariès (1981), já a pressentiam no século XVIII, com um 
personagem literário e outro social3, mas:

O primeiro adolescente moderno típico foi o Siegfried de Wagner: a música 
de Siegfried pela primeira vez exprimiu a mistura de pureza (provisória), 
de força física, de naturismo, de espontaneidade e de alegria de viver que 
faria do adolescente o herói do nosso século XX, o século da adolescência. 
Esse fenômeno, surgido na Alemanha wagneriana, penetraria mais tarde 
na França, em torno dos anos 1900. A ‘juventude’, que era até então a 
adolescência, iria tornar-se um tema literário, e uma preocupação dos 
moralistas e políticos. Começou-se a desejar saber seriamente o que 
pensava a juventude, e surgiram pesquisas sobre ela, como as de Massis 
ou de Henriot. A juventude apareceu como depositária de valores novos, 
capazes de reavivar uma sociedade velha e esclerosada (ARIÈS, 1981, p. 
46-47).

Essa “evolução”, no entanto, foi acompanhada por uma evolução 
paralela e inversa da velhice. Passa-se, desse modo, de uma época sem 
adolescência a uma época em que ela é a idade “favorita”. Ariès (1981, p. 
48) aponta:

Tem-se a impressão, portanto, de que, a cada época corresponderiam 
uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana: 
a ‘juventude’ é a idade privilegiada do século XVII, a ‘infância’, do século 
XIX, e a adolescência, do século XX.

3 Querubim e conscrito, respectivamente. A respeito, consultar: ARIÈS, P. História Social da Criança e 
da Família. Rio de Janeiro: Koogan, 1981, p. 46.
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Conforme Carles Feixa (2008), as teses de Ariès (1981) foram 
criticadas por diversos autores. Eles faziam referência a numerosas 
sociedades de jovens existentes nas comunidades rurais do Antigo Regime 
que cumpriam funções importantes na organização das festas e dos jogos, 
no controle dos matrimônios e das relações sexuais. Ariès, no entanto, 
replica tais críticas argumentando que, mais que sociedades juvenis, 
tratavam-se de sociedades de solteiros: nas sociedades campesinas o 
status familiar, mais que a idade, é o marco que divide dependência e 
emancipação (ARIÈS apud FEIXA, 2008).

Assim, Ariès (1989) mostra que a juventude, como uma fase 
distinta socialmente, processou-se no desenvolvimento da sociedade 
moderna ocidental, mediante a gradativa instituição de um período de 
destaque.

Juventude como Categoria Social

Deve-se ponderar, sumariamente, que a juventude tem importância 
crucial para o entendimento de diversas características das sociedades 
modernas, pois a própria modernidade faz parte do processo pelo qual se 
construiu as juventudes tal como hoje as conhecemos.

De acordo com Abramo (1994), a delimitação de faixas etárias, 
corresponde a etapas dos ciclos vitais e corresponde a um fenômeno 
da vida social e universal. No entanto, a autora aponta que “é de modo 
peculiar que cada sociedade define tais etapas e lhes atribui significados, 
e nem sempre isso resulta na constituição de grupos homogeneamente 
etários” (ABRAMO, 1994, p. 2). 

Na tentativa de definir juventude, Luis Antonio Groppo (2000) 
evidencia que, na área de Sociologia, as definições de juventude circulam 
entre dois critérios opostos: o critério etário não relativista e o critério 
sociocultural relativista. Groppo (2000, p. 9) aponta que o primeiro, 
ainda que subjacente, mostra-se sempre presente e, desse modo, “o mito 
da juventude como classe social definida por critérios etários é recriado 
pela sociologia”. Deve-se, no entanto, matizar as diferenças nesse tipo de 
abordagem.
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Ruth Cardoso e Helena Sampaio (1995) falam que, inicialmente, a 
ênfase desses estudos recaía sobre a dinâmica geracional, predominando 
estudos que trabalham com uma noção “abstrata e genérica” de 
juventude. No entanto, há na própria noção de geração, mudanças 
históricas e culturais, “o que já significa uma ruptura importante com 
relação aos primeiros estudos que tendiam a ver na dinâmica geracional 
um elemento quase natural” (CARDOSO; SAMPAIO, 1995, p. 15).

Karl Manheim (apud CARDOSO; SAMPAIO, 1995), ao conceituar o 
problema sociológico das gerações, parte do processo histórico e do ciclo 
vital individual, colocando como questão o problema de transmissão e 
atualização da herança cultural. Desse modo, Manheim encontra uma 
relação direta entre o ritmo da mudança social e a difusão das novas 
atitudes e a proliferação dos estilos jovens.

Esse processo teria início no interior de grupos concretos, capazes de 
elaborar o material de suas experiências comuns - por meio de estilos, 
comportamentos ou mesmo de um slogan, um gesto expressivo ou uma 
obra de arte - proporcionando uma expressão mais ou menos adequada 
de uma situação comum a uma geração (CARDOSO; SAMPAIO, 1995, p. 
16, grifo do original).

No entanto, embora essa discussão geracional-biológica sobre 
a juventude reconhecesse seu caráter fragmentário, era a unidade 
geracional que se buscava.

O segundo critério, que enfatiza o meio sociocultural, mostra que 
a juventude muda de acordo com seus atravessamentos socioculturais 
– tais como grupo étnico, classe social, nacionalidade, gênero, contexto 
histórico etc. Em suma, tais estudos “têm como pressuposto a idéia de 
que a experiência juvenil não é um fenômeno meramente geracional, 
mas que implica fazer parte de grupos sociais e culturais específicos” 
(CARDOSO; SAMPAIO, 1995, p. 18). No entanto, mantém o conceito de 
juventude indefinido, devido ao relativismo exacerbado.

Assim, a juventude deve ser definida como categoria social, 
evidenciando que tal concepção faz com que a juventude possa ser 
observada para além de limites etários restritos. Autores como Angelina 
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Peralva (1997), Juarez Dayrell (1999, 2003) e Groppo (2000) apontam 
que a juventude, ao ser definida como categoria social, torna-se 
simultaneamente situação e representação socioculturais. De acordo com 
Groppo (2000, p. 8),

[...] a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, 
fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como 
jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 
atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos 
indivíduos. [...]. Trata-se não apenas de limites etários pretensamente 
naturais e objetivos, mas também, e principalmente, de representações 
simbólicas e situações sociais com suas próprias formas e conteúdos que 
têm importante influência nas sociedades modernas.

Deve-se ressaltar que a categoria social juventude tem importância 
crucial para o entendimento de diversas características das sociedades 
modernas. Nas palavras de Peralva (1997, p. 23):

Enquanto o adulto vive ainda sob o impacto de um modelo de sociedade 
que se decompõe, o jovem já vive em um mundo radicalmente novo, 
cujas categorias de inteligibilidade ele ajuda a construir. Interrogar essas 
categorias permite não somente uma melhor compreensão do universo 
de referências de um grupo etário particular, mas também da nova 
sociedade transformada pela mutação.

Nesse sentido, acompanhar as metamorfoses dos significados e 
das vivências sociais da juventude pode vir a ser um recurso “iluminador” 
para o entendimento das metamorfoses da própria modernidade, pois a 
juventude, tal como a modernidade, é fruto de um processo histórico-
social; como bem demonstra Ariés (1981), a adolescência aparece como 
uma etapa distinguível somente em meados do século XX. Pensando 
nessas questões, Groppo (2000, p. 13) afirma:

[...] durante o período de transição da fase de ingresso na sociedade para a 
maturidade, três termos apareceram e aparecem com mais contundência, 
principalmente os dois primeiros a serem citados: juventude, adolescência 
e puberdade. Numa primeira análise, cada termo se refere a um tipo de 
transformação que o indivíduo sofre nesta fase da vida.
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Aponta, assim, que as ciências médicas criaram a concepção de 
puberdade para se referir à fase de transformações no corpo do indivíduo 
que era criança e está amadurecendo. A concepção de adolescência foi 
criada pela Psicologia, bem como pela Psicanálise e pela Pedagogia, 
pois remete às mudanças de personalidade. Assim sendo, a Sociologia 
costuma trabalhar a concepção de juventude, pois trata-se de um período 
interstício entre as funções sociais da infância e do adulto.

Ademais, conforme sugere Cláudia B. Rezende (1989 apud 
GROPPO, 2000, p. 15), deve-se utilizar o termo juventude no plural, 
apontando para a existência de uma pluralidade de juventudes, pois,

[...] de cada recorte sócio-cultural – classe social, estrato, etnia, religião, 
mundo urbano, mundo rural, gênero, etc. – saltam subcategorias de 
indivíduos jovens, com características, símbolos, comportamentos, 
subculturas e sentimentos próprios. Cada juventude pode reinterpretar à 
sua maneira o que é ‘ser jovem’, contrastando-a não apelas com relação às 
crianças e adultos, mas também em relação a outras juventudes.

Assim, as juventudes são, para além de uma categoria social que 
passou por transformações históricas, representação e situação social 
vivida de formas múltiplas na realidade cotidiana, com marcadores de 
classe, de gênero, de etnia, de localidades e de religiões.

Por conseguinte, tem sido um traço marcante das vivências juvenis 
a formação de grupos que constroem identidades juvenis diferenciadas 
de acordo com os símbolos e estilos adotados em cada grupo particular e 
dos marcadores de diferenciação social. Ora, assim sendo, a diversidade 
das juventudes não surge em meio ao nada, pelo contrário, “tem como 
base experiências sócio-culturais anteriores, paralelas ou posteriores que 
criaram e recriaram as faixas etárias e institucionalizaram o curso da vida 
individual” (GROPPO, 2000, p. 19).

Nessa perspectiva, considera-se as juventudes não presas a 
critérios rígidos, mas como parte de um processo de constituição social de 
sujeitos, que ganham contornos específicos no conjunto das experiências 
vivenciadas.
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As Diferentes Formas de ser Jovem: atravessamentos 
histórico-culturais

Deve-se considerar, inicialmente, que a cada contexto político, 
histórico, cultural, social são construídas novas e diferentes concepções 
de jovem ou de juventude. É o que mostra Feixa (2008) no primeiro 
capítulo de seu livro, De jóvenes, bandas y tribus. Inicialmente, o autor 
aponta as considerações do psicólogo estadunidense Stanley Hall (1915 
apud FEIXA), que defende ser a adolescência um segundo nascimento, etapa 
de “tempestade e estímulo”. De acordo com o psicólogo, essa turbulência 
emocional, por ter uma base biológica, converteu a adolescência em um 
estado inevitável do desenvolvimento humano e, com isso, difundiu uma 
imagem positiva da adolescência como etapa de moratória social e de 
crise, convencendo os educadores da necessidade de deixar que os jovens 
experimentem ser jovens (FEIXA, 2008, p. 27).

Não obstante, Margaret Mead (apud FEIXA, 2008) refuta as 
teorias de Hall com seu trabalho de campo em Samoa, mostrando que a 
adolescência não era uma fase de crise em todas as culturas, criticando, 
assim, o etnocentrismo da teoria psicológica, pois o autor havia 
generalizado tal concepção a partir do caso dos jovens estadunidenses. 
Segundo Mead, entre as adolescentes samoanas, a adolescência não 
representava um período de crise ou tensão, pelo contrário, tratava-se de 
um desenvolvimento harmônico de conjunto de interesses e atividades 
que amadureciam gradualmente.

Anos depois, Derek Freeman (1983 apud FEIXA, 2008) poria em 
questão a teoria da antropóloga, afirmando que seu trabalho oferecia 
uma imagem muito romântica da cultura samoana, mostrando que os 
próprios pressupostos teóricos e as limitações no trabalho de campo 
(que fora fragmentado e com pouco conhecimento da linguagem nativa) 
condicionaram suas interpretações e conclusões.

Apesar das críticas, Feixa (2008) considera pertinentes as 
considerações de Mead e interroga-se: podemos considerar a juventude 
como uma condição natural? Podemos generalizar para outras culturas 



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 103

as características essenciais da juventude ocidental contemporânea? O 
autor fala:

En una perspectiva antropológica, la juventud aparece como una 
‘construcción cultural’ relativa en el tempo y en el espacio. Cada sociedad 
organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y 
contenidos de esta transición son enormemente variables. Aunque este 
proceso tiene una base biológica, lo importante en la percepción social 
de estos cambios y sus repercusiones para la comunidad: no en todos los 
sitios significa lo mismo que a las muchachas les crezcan los pechos y a 
los muchachos el bigote. También los contenidos que se atribuyen a la 
juventud dependen de los valores asociados a este grupo de edad y de 
los ritos que marcan sus límites. [...] Para que exista la juventud, deben 
existir, por una parte, una serie de condiciones sociales (es decir, normas, 
comportamientos e instituciones que distingan a los jóvenes de otros 
grupos de edad) y, por otra parte, una serie de imágenes culturales (es 
decir, valores, atributos y ritos asociados específicamente a los jóvenes). 
Tanto unas como otras dependen de la estructura social en su conjunto 
(2008, p. 28).

Assim, Feixa (2008) agrupa, de acordo com a enorme diversidade de 
situações, em cinco grandes modelos de juventude que corresponderiam 
a tantos tipos de sociedade. O autor alerta que tais modelos não são 
unívocos, mas “tipos ideais”, que servem para organizar a heterogeneidade 
dos dados etnográficos e históricos. São eles: os “púberes”, das sociedades 
tradicionais, sem Estado; os “efebos”, dos Estados antigos; os “mozos”, 
das sociedades campesinas pré-industriais; os “muchachos”, da primeira 
industrialização; e os “jóvenes”, das sociedades modernas pós-industriais.

Os púberes estão associados à visão da adolescência como segundo 
nascimento que, segundo Lévi-Strauss (1971 apud FEIXA, 2008), estão 
presentes nas sociedades tradicionais, demonstrando a necessidade 
de indicar o momento de ingressar na vida adulta através de rituais. 
Com o amplo leque de sociedades “primitivas” (a saber, sociedades 
segmentárias, sem Estado), não é fácil distinguir um único modelo de 
ciclo vital. Os ritos de iniciação servem para celebrar o ingresso dos 
indivíduos na sociedade, seu reconhecimento como entidades “pessoais” 
e como membros do grupo. O que é evidente é que, na maior parte das 
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sociedades chamadas primitivas, não existe um grande estado prévio de 
transição à plena inserção social, nem tampouco existe um conjunto de 
imagens culturais que façam a distinção deste grupo de idade dos demais.

Os efebos são inerentes às sociedades clássicas, nas quais a 
juventude se converte em uma espécie de “idade modelo”. A imagem 
que a arte clássica mostra é de jovens atléticos, cultos e valorosos. O 
termo “efebo” significava etimologicamente aquele ligado à puberdade, 
fenômeno fisiológico, mas tinha, na realidade, um sentido jurídico: a 
celebração e reconhecimento público eram obrigatórios ao novo iniciado 
social nas instituições militares atenienses, nas quais permanecia até os 
20 anos.

Com o tempo, a efebia ateniense perdeu seu caráter militar para 
enfatizar seu aspecto educativo, introduzindo aos jovens das elites o 
refinamento da vida elegante. Com isso, de acordo com Feixa (2008, p. 
38), “El concepto de una fase de la vida se equiparaba con una determinada 
función cultural: los jóvenes pasaban a ser identificados con el amor erótico, 
con el ansia de saber, con el deseo de reforma y belleza”.

Outrossim, Feixa (2008) fala que, na Roma antiga, o amadurecimento 
social não era adquirido de forma imediata com a puberdade, no sentido 
do desenvolvimento biológico, conforme acontecia com os púberes. Isso 
significa que o jovem efebo era reconhecido socialmente maduro para 
assumir a defesa da pátria, mas não para administrar com plenitude de 
juízo o próprio patrimônio e a república.

Já na Europa Medieval, conforme visto anteriormente com 
Ariès (1981), não era tarefa fácil identificar uma fase da vida que 
correspondesse ao que hoje chamamos de juventude, embora o tema das 
“idades da vida” tenha sido muito popular durante esse período. Ariès 
(1981) evidenciou em suas teorias a inexistência da juventude no Antigo 
Regime. O autor apontara que a língua francesa medieval só distingue 
três términos (infância, juventude e velhice) e seus significados eram 
variados. Nesse período, o status familiar, mais que a idade, era a divisão 
entre dependência e emancipação.

Então, de acordo com Feixa (2008), essa realidade social que 
chamamos “juventude” na sociedade ocidental, essa generalização 
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do período de vida compreendido entre a dependência infantil e a 
autonomia adulta e a difusão das condições sociais e das imagens 
culturais que hoje associamos à juventude surgem, indubitavelmente, na 
Revolução Industrial. De acordo com o autor, “el joven fue inventado al 
mismo tiempo que la máquina de vapor” (FEIXA, 2008, p. 45). É nesse 
período do surgimento da sociedade moderna, aponta Abramo (1994), 
que a juventude emerge como tema para a Sociologia (e para as Ciências 
Sociais, de uma forma geral).

De acordo com a autora, nas sociedades modernas altamente 
diferenciadas, a transição para a sociedade adulta se torna mais difícil, 
se compararmos com as demais. Isso se deve à divisão de trabalho e à 
especialização econômica, à segregação da família das outras esferas 
institucionais e ao aprofundamento das orientações universalistas que 
“agudizam a descontinuidade entre o mundo das crianças e o mundo 
adulto, implicando um tempo longo de preparação que, comparado ao 
das sociedades primitivas, é menos institucionalizado e com papéis 
menos definidos” (ABRAMO, 1994, p. 3)

Nesse sentido, como condição social difundida entre as diversas 
classes sociais e como imagem cultural nitidamente diferenciada, a 
juventude nas sociedades ocidentais pode ser rastreada em sua origem, 
no largo processo de transição do feudalismo para o capitalismo, assim 
como em diversas instituições como a família, a escola, o exército e o 
trabalho.

A primeira instituição a passar por mudanças foi a família, que 
até então não havia se ocupado plenamente da educação dos filhos, e 
passa a desenvolver cada vez mais um sentimento de responsabilidade e 
respeito com relação a eles (ARIÈS, 1981; FEIXA, 2008). Essa tendência 
consolidou-se com a industrialização que polarizou a vida social, fazendo 
com que a família “se retrai para a esfera privada e torna-se elemento 
central para referências morais” (ABRAMO, 1994, p. 5).

A segunda instituição foi a escola. Com o desenvolvimento do 
comércio e da burocracia, a instituição escolar deixa de ser reservada 
aos clérigos para converter-se em um instrumento de iniciação social 
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que começa a substituir a aprendizagem dos tutores contratados pelas 
famílias. Abramo (1994, p. 3) fala:

A preparação é confiada a instituição escolar, cuja função é a transmissão 
de conhecimentos e valores para o desempenho da vida futura, inclusive 
profissional. Esse tipo de preparação voltada para um momento posterior 
implica uma grande dose de segregação do mundo adulto e um longo 
adiamento da maturidade social, que assim se desconecta da maturidade 
sexual e fisiológica.

A terceira instituição influente, ainda que, neste caso, só para os 
rapazes, foi o exército. Tanto nas levas senhoriais medievais como nos 
exércitos mercenários modernos, recrutava-se entre os jovens. Com a 
Revolução Francesa, se instituiu o serviço militar obrigatório, fazendo 
com que convivessem tempo prolongado uns com os outros, dando 
oportunidade de condições para que surgisse uma consciência geracional.

A quarta instituição é, finalmente, o mundo do trabalho. De certa 
maneira, a industrialização pôde fomentar uma maior independência por 
parte dos mais jovens: o controle dos maiores sobre os menores, através 
da distribuição de terra, foi quebrado com a oportunidade de empregos. 
Os jovens, assim, puderam casar-se antes e, a partir de então, formar 
seus próprios grupos domésticos.

Assim, para Gillis (1981 apud FEIXA, 2008), no final do século 
XIX se produz o descobrimento da adolescência – que viria a ser, mais 
tarde, a juventude que hoje conhecemos. No início do século XX, que o 
autor denomina “era da adolescência”, esse conceito se democratiza: as 
características da adolescência de estendem progressivamente às moças, 
aos trabalhadores, às zonais rurais e aos países não ocidentais. Nessa época 
a escola secundária se universaliza, os jovens são expulsos do mercado 
de trabalho e surgem as primeiras associações modernas dedicadas ao 
tempo livre. Também proliferam as teorias psicológicas e sociológicas 
sobre a instabilidade e a vulnerabilidade da adolescência. Legislação 
especial, cárceres e tribunais para jovens, serviços de ocupação e bem-
estar personalizados, escolas etc., formavam parte do reconhecimento 
social do novo status daqueles que já não eram crianças, mas não eram 
plenamente adultos.
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No entanto, o descobrimento da adolescência não está livre de 
ambiguidade, pois haviam modelos opostos que definiam a imagem 
cultural da juventude dominante da época: a de conformista e a de 
delinquente. Tratava-se, segundo Gillis (1981 apud FEIXA, 2008), de 
reações de caráter opostos que o descobrimento da adolescência, pelos 
pesquisadores, estaria gerando: conformismo entre os burgueses, 
delinquência entre os proletários. No primeiro caso, a juventude 
representava período de moratória social, marcado pela aprendizagem 
escolar e pelo ócio criativo e, no segundo caso, representava a expulsão 
do mundo laboral, o ócio forçado e a possibilidade de marginalização.

Essas considerações levam a percepção de que a adolescência, então 
descoberta no final do século XIX, foi democratizada na primeira metade 
do século XX. Já na segunda metade do século, passou a ser tida como 
protagonista da cena pública. Nesse momento, havia duas interpretações 
antagônicas: de um lado, a juventude era vista sob os signos da 
despolitização e do consumismo, descrita por José Luis Arauguren (apud 
FEIXA, 2008), em 1961, quando ocorria a “juvenilização da sociedade”, 
em que a juventude se converteu na “idade da moda” e, de outro lado, a 
juventude era a imagem da rebeldia:

Gamberros, bloussons, noirs, teddy boys, vitellonis, raggare, rockers, 
beatniks, macarras, hippies, halbtarkers, provos, ye-yes, rockandrolleros, 
pavitos, etc., eran variedades de una misma especie: la del ‘rebelde sin 
causa’ (FEIXA, 2008, p. 52).

Esses “rótulos” apenas refletiam uma série de transformações 
significativas que ocorreram nos países ocidentais nos anos 1960 e 
que iriam modificar profundamente as condições sociais e as imagens 
culturais dos jovens. Relacionavam-se, diretamente, com a transformação 
de uma sociedade de cultura rural e agrária em industrial e pós-industrial. 
Cardoso e Sampaio (1995, p. 22) falam que,
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Em suma, podemos dizer que a explosão do final dos anos 60 contribuiu 
para reforçar uma imagem de juventude que se impôs como um parâmetro 
que serviu para se pensar tanto na apatia das gerações posteriores 
quanto na daquela parcela de seus contemporâneos que ficou à margem 
dos acontecimentos ou, como na época se dizia, alienados na cultura 
comercial.

Nesse período, as pressões para o consumo entre os jovens tornam-
se generalizadas na América Latina, e também generalizam-se os meios 
de comunicação, que oferecem aos jovens um conjunto de símbolos e 
representações do que é ser jovem. 

Assim, se nos anos 1960, a juventude era tida como um “problema” 
situado no campo dos comportamentos culturais, a partir da década de 
1970, no Brasil, os “problemas” de emprego e de entrada nas estatísticas 
da População Economicamente Ativa (PEA) tomaram a frente dos 
estudos sobre juventude (SPOSITO, 2000). O processo de urbanização/
industrialização brasileiro possibilitou que uma significativa parcela da 
população jovem se inserisse de forma mais “moderna” na sociedade, 
seja pelo trabalho, seja pela escola, seja pelo lazer. Nas palavras de Felícia 
Madeira (1986, p. 18):

[...] parece claro que a série de modificações que ocorreram ao longo 
deste período reforçaram ou mesmo estenderam a identidade jovem para 
uma parcela maior da sociedade. Assim a expansão das oportunidades 
de trabalhos remunerados, dos empregos formais, reforça aspirações, 
ambições e também a onipotência, e torna mais claramente explícitos os 
conflitos entre as gerações.

Ao analisar o impacto das intensas mudanças qualitativas e 
quantitativas ocorridas na estrutura econômica e social do país, na década 
de 1970, Madeira (1986) constata que houve um rejuvenescimento da PEA 
urbana. Ao evidenciar a falácia do paradigma da teoria da modernização4, 
a autora destaca que a evolução do processo de trabalho e do sistema 

4 Essa teoria dizia que, ao longo do processo de urbanização/industrialização do país, a taxa de 
participação na PEA de crianças (10 a 14 anos), adolescentes (15 a 19 anos) e jovens (20 a 24 anos) 
– subdivisão etária oferecida pelos Censos – iria diminuir, pois, à medida que se avança no processo 
de modernização, a disponibilidade dessa mão de obra iria desaparecendo, devido ao prolongamento 
da escolaridade, à implantação da legislação trabalhista e melhores condições de seguro social (apud 
MADEIRA, 1986, p. 18).
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escolar, nessa década, configurou-se como um “estímulo” à contratação 
de menores. A esse respeito, a autora diz:

Em números absolutos, o exército de menores trabalhadores (10 - 17 
anos) cresce de 1970 a 1980 de 41%, menos do que o total do contingente 
de trabalhadores, cujo aumento foi de 48%. [...] Tomando-se os dados 
apenas para o mercado de trabalho urbano, verifica-se que sua capacidade 
de absorção de mão de obra infantil, adolescente e jovem cresceu em 
94% enquanto que a absorção da mão-de-obra adulta cresceu em 85% 
(MADEIRA, 1986, p. 18).

Além do rejuvenescimento do trabalho urbano, houve também 
a sua formalização. A partir de Spindel (1985), que analisa apenas 
trabalhadores adolescentes registrados, Madeira (1986) evidencia que a 
incorporação de menores, nesse período, deu-se em ritmo mais acelerado 
do que no mercado de trabalho como um todo. “A taxa de crescimento de 
empregos para menores na faixa de 12 a 17 anos completos foi da ordem 
de 150,0%” (MADEIRA, 1986, p. 22).

Nos anos 1980, apesar de o país entrar em um período recessivo, 
se sobressalta a elevação dos níveis de desemprego (tanto aberto como 
oculto) entre os jovens5, ao mesmo tempo que, entre os setores populares 
da Área Metropolitana de São Paulo, o “simples fato de completar 
15 anos coloca o jovem em disponibilidade e intensa desejabilidade 
para o trabalho, seja da sua perspectiva seja da perspectiva da família” 
(MADEIRA, 1986, p. 25).

A pesquisa de Madeira (1986), além de abordar questões 
relacionadas ao trabalho juvenil, demonstra também que a escolaridade 
da população jovem aumentou na década de 1980. Esse acréscimo 
acompanhou o aumento da parcela da população que combina escola e 
trabalho. Isso ocorreu porque, ao longo da década, a escolaridade tornou-
se uma credencial de maior importância no âmbito do trabalho, já que 

5 Conforme evidenciado na Pesquisa de Emprego e Desemprego da Grande São Paulo, realizada pela 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e pelo Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) que define como desempregado o indivíduo nas 
situações de: a) desemprego aberto; b) desemprego oculto pelo trabalho precário; c) desemprego 
oculto pelo desalento (apud MADEIRA, 1986, p. 24).
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“há uma clara tendência a que os níveis de escolaridade de crianças, 
adolescentes e jovens na PEA sejam mais elevados quando comparados 
com aqueles que estão de fora da PEA” (MADEIRA, 1986, p. 26). 

Constatou-se, ainda, enorme intermitência nas atividades desses 
jovens. Frequentemente, passava-se da dupla atividade escola/trabalho 
para uma única atividade (ou escola, ou trabalho, ou a inatividade). Essa 
alta rotatividade, de acordo com Madeira (1986, p. 25),

[...] não significa necessariamente que a natureza do trabalho do jovem 
fosse instável. Ao contrário, freqüentemente a atividade em si era 
bastante formalizada, só que encarada como algo transitório, às vezes 
com a finalidade única de adquirir uma determinada mercadoria - 
bicicleta, aparelho de som, etc.

Ademais, Madeira (1986) evidencia como falha a hipótese de 
ser apenas a condição de pobreza que leva os jovens, sobretudo os 
adolescentes6, a buscar atividade remunerada, visto que “existem jovens 
e adolescentes trabalhadores, em faixas de renda que propiciariam 
um consumo razoável” (MADEIRA, 1986, p. 28). Outro pressuposto 
enganoso é a noção da necessidade do trabalho por imposições da 
família7. Conforme Madeira (1986, p. 29):

Em nossas discussões com os jovens verificamos que o consumo próprio 
de jovens, como a roupa (o jeans com grife, o nosso corte de calça, o tênis, 
etc,) e o lazer e o som (o gravador, as fitas cassetes, os bailes de fim de 
semana) constituem um tema de discussão e disputa permanente no seio 
familiar. A disponibilidade de dinheiro, de um salário significa sobretudo 
a possibilidade de maior poder de barganha, de negociação, com a família 
nesta disputa. O jovem que trabalha tem seu poder aumentado e seus 
privilégios na família são garantidos.

6 Adolescentes, entendidos aqui conforme o Censo estabelece (entre 15 e 19 anos), visto que tal 
conclusão deriva das informações dos Censos Demográficos, da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios e do estudo de caso Integração Trabalho/Escola da Vida de Jovens de Setores Populares 
Paulistanos.
7 Embora haja interesse, da perspectiva jovem, em participar do mercado de trabalho, isto não 
significa que não haja interesse também da família.
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Assim, a autora constata uma tendência à necessidade de carregar 
marcas visíveis de pertencimento à categoria jovem, sobretudo as 
veiculadas nos meios de comunicação. Isso se deve, na situação brasileira, 
principalmente ao emprego que possibilita aos jovens passarem 
da “vontade” de consumir à efetivação do consumo. Tal consumo 
apoiou-se, primeiramente, nos avanços da telecomunicação no país 
e, posteriormente, na difusão do sistema financeiro de crédito. Assim, 
Madeira ( 1986, p. 30) conclui:

Finalmente, podemos concluir que pelo fato de uma proporção de 
adolescentes e jovens dos chamados setores populares passarem a ter 
acesso a trabalhos mais bem remunerados, a uma permanência maior 
na escola e aos meios de comunicação de massa, passaram a ter acesso 
também à ‘adolescência’, á ‘juventude’ [...].

Essa importância da indústria cultural8, dos meios de comunicação 
e consumo para se compreender a questão da juventude, levou 
alguns autores, nos anos 1980, a considerarem o consumo apenas da 
perspectiva de um mero aparato destinado à reprodução do sistema 
capitalista e à alienação/submissão da juventude. Afrânio Mendes 
Catani e Renato de Sousa Porto Gilioli (2008) contam que essa visão, 
aos poucos, foi relativizada: começaram, então, as críticas à ideia de que 
as expressões juvenis fossem reduzidas apenas a essa dimensão. Desse 
modo, os múltiplos estilos e comportamentos da juventude passaram 
a ser valorizados como produções culturais legítimas. Nas palavras dos 
autores:

Embora ocorra a apropriação e a domesticação dos estilos jovens por 
parte da indústria cultural – inclusive da imagem do jovem revolucionário 
–, transformando-os em caricaturas e produtos reproduzidos em série (o 
estilo torna-se moda), as expressões dos grupos ou subculturas juvenis 
seriam, sobretudo, reinterpretações que esses segmentos fazem dos 
problemas, das potencialidades e dos rumos possíveis da sociedade que 
os cerca (CATANI; GILIOLI, 2008, p. 21).

8 A respeito, consultar: HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
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Fruto dessas transformações, os anos 1990 possibilitaram 
tendências juvenis contraditórias, resumidas por Feixa (2008) sob a 
denominação de geração X. De acordo com o autor:

Una de las características de este nuevo modelo de juventud es la 
influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación: vídeo, fax, 
telefonía digital, informática, internet. Algunos autores mantienen que 
está surgiendo una ‘cultura juvenil posmoderna’ que ya no es el resultado 
de la acción de jóvenes marginales, sino del impacto de los modernos 
medios de comunicación en un capitalismo cada vez más transnacional 
(FEIXA, 2008, p. 55-56).

No entanto, não se trata somente de um grupo de idade com maior 
acesso a computadores e à internet. O essencial de tal discussão situa-se 
no impacto cultural dessas novas tecnologias, pois os jovens hoje vivem 
cercados de equipamentos eletrônicos desde o nascimento, o que tem 
configurado suas visões de vida e de mundo.

Isso gera novas formas de protesto e também novas formas de 
exclusão. Assim, Feixa (2008) propõe “batizar” os jovens do século XXI 
de “geração @”, pretendendo expressar três tendências que intervêm 
nesse processo de transformação: o acesso (quase) universal às novas 
tecnologias de informação e comunicação; o desgaste das fronteiras 
tradicionais entre sexos e gêneros; e o processo de globalização cultural, 
que conduz a novas formas de exclusão numa escala mundial.

Considerações Finais

A presente pesquisa colaborou na compreensão de que a juventude, 
como uma fase distinta socialmente, processou-se no desenvolvimento 
da sociedade moderna ocidental, mediante a gradativa instituição de um 
período de “destaque” – como bem demonstra Ariés (1981), sendo que 
“juventude”, tal como conhecemos, aparece como uma “etapa” distinguível 
somente em meados do século XX. Assim sendo, como condição social 
difundida, a(s) juventude(s) nas sociedades ocidentais tem sua origem 
no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, bem como em 
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diversas instituições como a família, a escola, o exército e o trabalho. Daí 
a sua importância para o entendimento das sociedades modernas, pois a 
própria modernidade faz parte do processo pelo qual se construíram as 
juventudes.

Nessa perspectiva, considera-se a “juventude” como parte de 
um processo de constituição social de sujeitos que ganham contornos 
específicos no conjunto das experiências vivenciadas. Isso aponta para a 
ineficiência de se considerar a(s) juventude(s) a partir de limites etários 
restritos e para a necessidade de defini-la como categoria social, pois, 
ao ser definida como tal, ela se torna, simultaneamente, situação e 
representação socioculturais. Nesse sentido, vários autores ressaltaram a 
necessidade de utilizar o termo no plural, apontando para a existência de 
uma pluralidade de juventudes, com marcadores de classe, de gênero, de 
etnia, de localidades e de religiões. Desse modo, as dimensões histórico-
culturais das juventudes evidenciam as peculiaridades das manifestações 
juvenis como respostas vinculadas ao contexto social em que se realizam. 
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Filosofia e a aprendizagem do pensamento filosófico 
pela ótica de gilles deleuze1

Américo Grisotto2

Resumo: Este artigo atém-se, em um primeiro aspecto, ao pensamento de Gilles 
Deleuze, tendo como foco principal a forma peculiar com que criou uma filosofia 
do devir e do acontecimento e cujo enredo remete, em um segundo aspecto, 
ao problema, também peculiar e que pretendemos expor, da aprendizagem do 
pensamento em filosofia. Desse modo, sustentamos que, em grande medida, 
a inserção na tradição do pensamento filosófico, ao implicar referência a 
esse legado, não apenas supõe inscrições que lhe sejam próprias e originais, 
mas, igualmente, que ofereça as condições para que tais inscrições se tornem 
possíveis. Nesse aspecto, a filosofia de Gilles Deleuze não somente cumpre com 
esse requisito, de que o pensamento em filosofia opera segundo reconversões 
criativas, mas oferece a oportunidade de vivificá-lo cabendo à aprendizagem do 
pensamento filosófico algo mais que recorrer à crítica, senão a própria reinvenção 
da filosofia através dos problemas e conceitos que produz. Assim, em vista 
das exigências de uma filosofia do acontecimento e do devir, a aprendizagem 
filosófica, ao operar bifurcações, desenvolvimentos e mutações no pensamento 
estabelecido, bem como na percepção do aprendiz em filosofia, ensaia, à margem 
da história filosófica constituída e dos processos de assujeitamento, inscrições 
do diverso e do múltiplo, ou novas coordenadas, dinamismos, orientações do 
que significa pensar e orientar-se no pensamento.

Considerações Iniciais

Diz Clairet Parnet (DELEUZE; PARNET, 1988), contextualizando 
a questão que antecede a letra H do Abecedário de Gilles Deleuze, 
referindo-se à primeira etapa da produção filosófica deste pensador 
francês, que, enquanto todos explicavam Marx, Deleuze havia 
mergulhado em Nietzsche e que, quando todos liam Reich, ele tinha se 
voltado para Espinosa, com a famosa pergunta: “O que pode um corpo?” 
e, por fim, que na época da produção do referido Abecedário, em 1988, 

1 Este artigo foi elaborado no contexto do Projeto de Pesquisa do Departamento de Filosofia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) denominado Implicações entre a filosofia e a aprendizagem 
do pensamento filosófico pela ótica de Gilles Deleuze. 
2 Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Contato: grisotto@uel.br
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ele se voltou para o estudo da filosofia de Leibniz. Tal movimento denota, 
nessa perspectiva e em toda a história da filosofia, que o pensamento 
filosófico, em sua emergência e em sua construção, nunca foi outra coisa 
senão devir e criação do novo. 

Justamente nesse sentido, na obra O que é a filosofia?, que escreve 
em colaboração com Félix Guattari, Gilles Deleuze (1992, p. 27; 59; 68) 
dá a entender que, a rigor, estamos todos mergulhados no movimento 
incessante do caos e com ele lidamos através dos momentâneos 
fragmentos de sentido criados no âmbito das ciências, das artes e 
das filosofias. A particularidade desse empreendimento indica, nesse 
processo inventivo, o tom de nobreza dessas instâncias do pensamento 
se comparadas ao simplismo que nos atrelaria às certezas aventadas pelo 
senso comum. Assim, as filosofias, as ciências e as artes, enquanto devires 
do pensamento, ofereceriam instrumentos para nos permitir lidar com 
o movimento caótico do mundo, destinando-nos, em cada qual dos seus 
domínios, os instrumentos necessários para não só nos desviarmos da 
cristalização do sentido no pensamento, mas que, em igual medida, nos 
possibilitasse tirar, das investidas e afrontas problemáticas do caos sobre 
nós, um proveito inventivo. A propósito, a luta das filosofias, das ciências 
e das artes não se faz contra o caos e o devir incessante do mundo e, sim, 
contra o senso comum, que empobrece e simplifica em nós a emergência 
e a operacionalização do pensamento.

Se nos ativermos particularmente às filosofias, o que Gilles 
Deleuze sugere, entretanto, é que, na exclusividade dos problemas que 
equacionam e dos conceitos que criam, estas instâncias do pensamento 
nos oferecem, a seus modos, ferramentas bem mais interessantes para 
lidar com o caos do que aquelas que nos oferece o propalado bom senso. 

A propósito, este enfoque tem a ver, mais precisamente, com a 
dimensão trágica e igualmente problemática à qual estamos destinados. 
Digamos que não teríamos como resolver, em definitivo, o caráter 
desastroso e problemático inerente à condição humana. Por mais esforços 
que empreendêssemos na tentativa de tornar esta nossa condição uma 
equação a ser resolvida, não encontraríamos, em definitivo, uma solução, 
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apenas possibilidades de lhe atribuirmos certo sentido transitório e 
forjado pelo caráter plástico e artístico do pensamento. E, em se tratando 
das filosofias, tão logo são criados em seus âmbitos os conceitos, urge 
recriá-los, haja vista os problemas que os cotejam. No entanto, nesse 
mesmo aspecto da lida com a vida, os problemas que enfrentamos não 
condizem com o que há de negativo em nossas existências. Nossa condição 
trágica, de par com o caos que nos toma a todo o momento, impele-nos 
ao exercício do pensamento. De outro modo, pensamos justamente por 
conta do que há de problemático, de catastrófico e de caótico em nós; caso 
contrário, eliminada tal dimensão, estaríamos subtraindo de nossas vidas 
e do mundo o seu próprio devir, a contingência e o próprio pensamento. 

Por conta de seu impulso afirmativo, a filosofia deleuziana, 
por esse motivo, enxerga nos problemas que enfrentamos e na nossa 
condição muito mais que a negatividade. Vislumbra o uso afirmativo e 
inventivo do pensamento filosófico diante das circunstâncias caóticas, 
problemáticas e trágicas que nos confrontam.   

ob a influência de Nietzsche, a filosofia de Deleuze desejou 
imprimir, assim, no sentido de recriar seus problemas e seus conceitos, 
uma mudança radical na esfera da tradição filosófica, em que nem sequer 
o pensador de Assim Falou Zaratustra, da Genealogia da Moral, de Humano, 
Demasiado Humano etc. escapou às torções inventivas e propositivas 
que lhe soube imprimir o pensador francês. Isto condiz com o impulso 
empreendido por Gilles Deleuze de descortinar, o que, dogmaticamente, 
recusa-se a ser alterado na história da filosofia. Assim, se por um lado, 
Nietzsche propôs um pensamento em filosofia, em que o principal 
vetor consistiria na inversão do platonismo, o que Gilles Deleuze, por 
outro lado, lhe contraefetua inventivamente é a perversão mesma do 
platonismo, em aspectos ditos por Platão, mas que, no entanto, foram 
subvertidos por ele próprio: 

Não era preciso que Platão tivesse sido o primeiro a subverter o 
platonismo, que, ao menos, tivesse sido o primeiro a mostrar a direção 
de uma tal subversão? Recorde-se o grandioso final do Sofista: a diferença 
é deslocada, a divisão se volta contra si mesma, funciona ao revés e, à 
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força de aprofundar o simulacro (o sonho, a sombra, o reflexo, a pintura), 
demostra a impossibilidade de distingui-lo do original ou do modelo 
(DELEUZE, 2006, p. 108).

A título de exemplo ainda, nessa filosofia que enxerga no legado 
filosófico problemas que a confrontam e que a alteram, outra modificação, 
a partir do Nietzsche que a inspirou, pode ser observada na obra de 
Deleuze Nietzsche e a Filosofia (1976), quando, partindo do conceito de 
eterno retorno, sugere não mais o eterno retorno do mesmo, mas o da 
diferença, e isso sem deixar de salientar a característica seletiva desse 
conceito. Para encerrar este aspecto da devolução inventiva por torções, 
mediante aspectos problemáticos pressentidos pelo filósofo francês e 
recorrentes em toda sua produção, outro exemplo desse proceder pode 
ser observado em um pensador a quem se chamou príncipe dos filósofos, 
cujo conceito de Deus, em Spinoza et le problème de l’expression (1968), 
transforma Deus em uma “máquina” que nada mais faz do que maquinar 
os indivíduos. Por estes deslocamentos inventivos, na utilização que faz 
da história da filosofia, Gilles Deleuze se permitiu outra fantasia, diante 
de problemas que enfrentou e dos conceitos que criou, isto é, aquela 
de ajustar a filosofia localmente em formato condizente com novos 
pensamentos.

Possíveis Relações entre a Filosofia Deleuziana e o Problema 
da Aprendizagem do Pensamento em Filosofia

Corroborando os apontamentos há pouco mencionados, Deleuze 
(1992) conjuntamente com Guattari, afirma que:

[...] o filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer 
dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou 
fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, 
achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que 
consiste em criar conceitos (p. 13).  
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Nesse sentido, a reflexão e o conhecimento, característicos do 
legado filosófico, seriam partes do processo de criar e não a própria 
criação, reservando para a filosofia a exclusividade de criadora, ainda que 
outras disciplinas encaminhem o sujeito a pensar, refletir, ou se julguem 
proprietárias da arte de criar.

É sabido que a filosofia se deparou muitas vezes com pretendentes 
rivais que almejavam substituí-la na criação conceitual: primeiramente, 
foram os sofistas que disputavam despojos do velho sábio; depois, foram 
as ciências nos seus diferentes enfoques, em razão de a filosofia ter 
desprezado sua vocação de criar conceitos para se refugiar nos universais 
e, por fim, o marketing, o design, a informática e todas as disciplinas 
da comunicação que apoderaram-se, à sua maneira, da própria palavra 
conceito, erigindo-se como seus verdadeiros donos (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p. 17-18).

Justamente nesse aspecto, Deleuze e Guattari (1992, p. 20) alertam 
que o pensamento filosófico não condiz com o já pensado, ele próprio se 
coloca em si mesmo; não pertence ao já criado, mas está por se criar. 
As duas coisas se implicariam, já que o que é verdadeiramente criado 
desfruta, por isso mesmo, de um caráter autopoiético e uma autoposição 
de si. Quanto mais o pensamento filosófico é criado, tanto mais ele se põe. 
O que se põe em si mesmo depende, necessária e independentemente, de 
uma atividade criadora livre, em que o mais relativo e subjetivo, se torne 
o mais objetivo e absoluto.

Nota-se que esta noção do pensamento filosófico se opõe à 
filosofia enquanto representação mental – constituindo-se em um 
pensamento sem imagem, ou melhor, um pensamento sem imagem 
universal, ou modelo padrão.  Nesse sentido, o pensar em filosofia é um 
pensar sem imagem, porque ele ainda não o é, e enfrenta o problema de 
um vir-a-ser, pois está por ser inventado por cada singularidade que se 
vê, particularmente, tomada por ele. E assim ocorre, mesmo com aquele 
que, em sua particularidade, o inventou, pois o pensamento filosófico, 
quando criado, torna-se virtualidade não só para o outro, mas, inclusive, 
para o próprio inventor. 
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Como qualquer domínio do pensamento, em filosofia as questões 
são fabricadas. A arte de construir um problema em filosofia é muito 
importante, inventa-se um problema, uma posição de problema, antes de 
se encontrar a solução. Se as questões são colocadas, se não permitem que 
o aprendiz em filosofia fabrique suas próprias questões, com elementos 
vindos de qualquer lugar, de qualquer parte, não há muito o que dizer 
(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 9).

Deslocando os dizeres de Deleuze e Parnet (1998, p. 9) para o 
nosso intento, a aprendizagem do pensamento em filosofia dar-se-ia de 
uma maneira mais notável e interessante se os aprendizes em filosofia 
construíssem para si os problemas que encontram na tradição filosófica 
de forma a tornar possível uma boa leitura da história da filosofia, 
tratando-a como se escutasse um CD, como quem recebe uma canção, 
pois qualquer tratamento da história da filosofia que reclamasse para ela 
um respeito especial, uma atenção de outra ordem, vem de outra época e 
condenaria definitivamente a história.

Ainda nessa linha de pensamento, cabe ressaltar que a história 
da filosofia para ser bem lida consiste na constituição de um estilo, 
compreendendo-o como a criação do pensamento no interior do próprio 
pensamento, o que remete à singularidade de cada individuação, isto é, 
à intensidade de suas relações em contato com o legado do pensamento 
filosófico, o que significa estar sob a condição de não consentir com 
interpretações dadas, mas concernir ao uso da história, de multiplicar 
seu uso, de criar uma língua no interior de sua língua. Como também 
encontrar ideias e ser filósofo em devir, o que implica em não imitar 
ou fazer como os filósofos, mas tornar-se todos, para inventar no 
pensamento novas armas, ou forças. 

Conexões entre a Filosofia Deleuziana, a História do 
Pensamento Filosófico e a Aprendizagem do Pensamento em 
Filosofia

Para Deleuze e Parnet (1998, p. 21), a história da filosofia 
sempre foi uma fantástica escola de ameaça que fabrica especialistas 
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do pensamento, mas que ajusta ainda mais aqueles que ficam de fora. 
Existe uma relação da filosofia com o Estado, em que o pensamento 
toma de empréstimo sua imagem propriamente filosófica de uma 
instância como bela interioridade subjetiva ou substancial. Ela inventa 
um Estado propriamente espiritual, como um Estado absoluto, haja 
vista que funciona efetivamente no espírito. Por esse motivo, talvez, é 
que as noções de método, de questão-resposta, reflexão, recognição ou 
reconhecimento, de ideias justas, universalidade, são tão importantes.

Como o próprio Gilles Deleuze (1976, p. 88-89) nos dá a entender 
em Nietzsche e a Filosofia, o pensar não é o exercício natural de uma 
faculdade, mas uma potência que se apodera deste ato, não será um 
método, como suposição da boa vontade no pensamento, que concederá 
ao aprendiz em filosofia o que pensar. Essa situação lhe será propiciada, 
de maneira mais condizente, pelo confronto com uma cultura filosófica, 
como violência seletiva, operando um acontecimento no próprio 
pensamento e exercendo-se sobre ele. Com este intuito pretendemos 
evidenciar que, na aprendizagem filosófica, a dicotomia existente entre 
o que se pensa e o que se deseja tende a desfazer-se. Contrariamente 
ao que se possa cogitar, tal acontecimento problemático do encontro 
com uma forma de pensar não ocorre através da neutralidade daquele 
que aprende, mas age sobre quem pretende aprender, transformando-o. 
Com isso, desejamos demonstrar ainda a importância de se entender 
que não somos neutros frente às propostas filosóficas que estudamos, 
o que implica uma dupla captura, tanto daquilo que, como aprendizes, 
acessamos nas filosofias que selecionamos, quanto as mudanças que 
acabamos por efetuar em nós mesmos.

Essa filosofia, portanto, tal e qual nos apresenta Deleuze, pretende-
se, sobretudo, uma filosofia do devir, o que sugere, ao mesmo tempo, pelo 
menos duas iniciativas em seu percurso teórico. A primeira, cujo marco 
consistiu no seu empreendimento de subversão do platonismo, dando-
nos a entender, em Diferença e Repetição (2006), que o fundamental 
em Platão, pensador e marco da filosofia Clássica Grega, não condiz 
com a costumeira distinção entre aparência e essência e isto porque tal 



122 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

distinção não foi capaz de referendar uma diferença mais sutil existente 
nessa filosofia e que estaria melhor indicada, inicialmente, na distinção 
entre a ideia e a cópia e, logo em seguida, entre a cópia e o simulacro, em 
que o simulacro, embora rechaçado por este pensador grego no livro X d’A 
República, encontra-se em seu pensamento, ou melhor, existe de alguma 
forma em sua filosofia e não se trata do não ser, senão daquilo que, como 
imagem da cópia, não é nem ideia, nem cópia, mas algo ontologicamente 
existente no mundo e isto, evidentemente, se atentarmos para os seus 
movimentos e os seus devires acontecimentais. A segunda iniciativa, 
que torna a filosofia deleuziana uma filosofia do devir, consiste na 
apropriação, feita por Deleuze, da física dos estóicos, a partir da qual, em 
Lógica do Sentido (2003), o encontro entre os corpos, gera incorporais, ou 
acontecimentos.  

Se atentarmos para o que afirma Deleuze, no H de História, em 
seu abecedário, dizendo que a filosofia não é outra coisa senão um longo 
trabalho da arte em retratos. Ou seja, uma atividade inventiva e ao mesmo 
tempo trabalhosa e modus operandi da reconstituição dos pensamentos, 
dos problemas e dos conceitos dos filósofos que a antecederam na história, 
é possível inferir que ele se faz por repetições inventivas, simulacros, 
paródias, que são sempre traduções, mediante avaliações e escolhas, num 
longo e paciente trabalho, repleto de precauções, de maneira que esses 
deslocamentos e acréscimos sejam notáveis. 

Em um sentido mais preciso dessa proposta, este longo trabalho e 
modus operandi da filosofia procedeu por meio de retratos, porque o que 
se espelha na pintura conceitual dos pensadores de que se utilizaram os 
filósofos não deixa de ser, ao mesmo tempo, a imagem desses mesmos 
pensadores, e a versão que desejaram lhes imprimir. E não poderia ser 
diferente na condição daqueles que desejam aprender filosofia, pois, 
quando pensamos filosoficamente, não somos os pensadores nas ideias 
que possuíram, ou possuem, e nem nós próprios nas ideias que aventamos 
deles, senão efeitos do que estas obras operam em nós, fazendo-nos 
outros. Assim, não seria próprio do filosofar e nem recomendável que 
seu domínio se mantivesse em torno do mesmo em fidelidade ao que 
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pensaram os filósofos, e sim que consistisse no impulso que nos destina 
a pensarmos diferentemente. E, mais uma vez, fazendo jus ao modo de 
pensar deleuziano, quanto àquilo que essa tarefa da produção do novo 
em filosofia implica, são necessários anos a fio, como no caso de grandes 
pintores, como Van Gogh e Gauguin, no empenho despretensioso e 
respeitoso de retratar e não de copiar os filósofos que selecionamos. 
Tarefa esta que deveria nos munir do cuidado necessário, mediante uma 
grande estima, de maneira que pudéssemos, assim, expressar os nossos 
próprios conceitos e problemas em filosofia e conquistarmos o que 
Deleuze chama a “cor” filosófica dos mesmos.

Nesse sentido, se, pela ótica do acontecimento, um artista, diante 
do ondular de um lago, pode ser capturado por um de seus instantes nos 
traços de uma pintura, o aprendiz, em contato com a filosofia, tomado 
por ela afetivamente, pode se ver capturado pelos instantes da invenção 
problematizante e conceitual do seu próprio pensamento. Ainda pelo viés 
do conceito de acontecimento, esse instante não é nem o pensar daquele 
que acessa o texto filosófico e nem o pensar do filósofo que se encontra e 
se expressa no texto, mas um efeito no espírito do aprendiz que resulta 
do encontro entre ambos.   

Em nome do que a história da filosofia não dispõe em si mesma, 
outra pode ser a relação com o pensamento filosófico, sob a obliquidade 
dos acontecimentos desejados num hesitar, romper, problematizar, 
mudar, pensar, na criação de outra perspectiva que não a da cópia dos 
modos do filosofar.

Considerações Finais

Retomando o ponto que destacamos da filosofia deleuziana como 
uma filosofia do devir e que, no nosso entendimento, tem seu primeiro 
impulso na subversão do platonismo e, em seguida, na apropriação que 
faz da ideia dos incorporais na física dos estoicos, perguntamo-nos: como 
é possível, em vista da aprendizagem filosófica, darmos conta de um 
pensamento, cujas características são as de uma filosofia em movimento? 
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O que esse pensamento propicia aos aprendizes em filosofia? Se os verbos 
no infinitivo, apreciados por Deleuze, são aqueles que nos permitem 
um pensamento próprio da superfície, de que maneira propiciá-lo ao 
aprendiz em filosofia?  

Diante dessas questões, sustentamos a hipótese, de que nos seria 
mais notável e interessante, ou mesmo desejável, que devolvêssemos ao 
pensamento filosófico, através da sua aprendizagem, a possibilidade do 
novo em filosofia. E isso porque o que nos resta, por outro lado, caso 
nos mantenhamos indiferentes à experimentação, é o niilismo que se 
contenta em decretar, no presente, a morte da filosofia.  Assim, a sugestão 
da aprendizagem filosófica como produção do novo em filosofia se impõe 
e ganha importância nesses registros.

Em suma, para avançarmos com maior precisão na nossa hipótese 
de que a filosofia pode ganhar novo fôlego detendo-se sobre o problema 
filosófico da sua aprendizagem, será preciso privilegiar, no modo como 
Gilles Deleuze faz filosofia, aspectos que coloquem em destaque, por um 
lado, elementos formativos nos problemas e nos conceitos que sugere 
e, por outro, enfrentarmos o desafio de encarar a filosofia como criação 
do novo. A propósito, o que está em pauta nessa hipótese é que entre 
a filosofia e a sua aprendizagem uma tarefa mais exigente se impõe na 
contemporaneidade e que consiste na nossa própria constituição diante 
do jogo da verdade; em função de não se manter neutra diante dos 
processos de individuação e de subjetivação que lhe são concernentes, a 
relação com a filosofia e com seu pensamento, antes de se limitar a um 
acesso privilegiado à verdade, dispõe-se a ser uma atividade distintiva 
no confronto entre a maneira como somos formados e uma percepção 
diferenciada de nós mesmos, cuja “conversão” passa, inevitavelmente, 
pelo choque de uma cultura, ou de uma formação filosófica. O que 
desejamos é que esse impacto formativo, naqueles que pretendem 
aprender filosofia, aponte para a inauguração do que ainda não foi 
pensado no pensamento filosófico, ou para novos nascimentos do que 
significa pensar em filosofia. 
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Paisagem panorâmica, foto tirada do alto do cafezal BR 445.
Fotografia: Camila Kawani Amaro.  Colégio Estadual da Warta.
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SEÇÃO DAS EXPECTATIVAS 
DOS JOVENS DOS DISTRITOS E DO CENSE II  

Igreja Matriz e seu entorno.
Fotografia: Camila Kawani Amaro.  Colégio Estadual da Warta.
Data: 11/07/16.
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Apresentação

O Programa da CAPES Novos Talentos em Ciências Humanas”, 
cujo tema central foi a Formação de professores e alunos da educação 
básica: estímulo à aprendizagem significativa pautada na criatividade e 
na inovação, utilizando espaços educacionais alternativos na busca de uma 
formação mais cidadã, desde o seu início, em 05 de setembro de 2013, 
perseguiu a meta de aprimorar, atualizar e valorizar os conhecimentos 
de professores e alunos da Educação Básica de Londrina e região, por 
meio do acesso a atividades extracurriculares ofertadas por professores 
e estudantes da graduação e da pós-graduação da UEL, desenvolvidas em 
espaços científicos, tecnológicos e alternativos, sempre imbuído de uma 
concepção de formação criativa e inovadora que ampliasse a interação 
entre as escolas públicas de Educação Básica e o Ensino Superior. 

Com este intuito, apresentamos, nesta seção, um material de 
referência para futuras pesquisas na área de Ciências Humanas, a partir 
do diagnóstico das expectativas dos discentes do Ensino Médio dos 
distritos de Londrina e do Cense II sobre o que pensam do futuro. Os 
alunos responderam uma única pergunta: “Ao final do Ensino Médio, 
como você imagina seu futuro?” Obtivemos um total de 208 (duzentos e 
oito) retornos, distribuídos da seguinte forma:

DISTRITO COLÉGIO
Nº DE 

ALUNOS
Warta Colégio Estadual da Warta 40 alunos

São Luís Colégio Estadual Capitão Euzebio Barbosa de Menezes 38 alunos
Paiquerê Colégio Estadual Professor Altair Aparecido Carneiro 31 Alunos

Maravilha Colégio Estadual de Maravilha 22 Alunos
Lerroville Colégio Estadual Maria Helena Davatz 32 Alunos
Guaravera Colégio Estadual de Guaravera 39 Alunos

Cense II
Centro de Socioeducação para Menores Infratores de 
Londrina

6 alunos

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2016.



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 129

A intenção dessa questão foi proporcionar, por meio de suas 
representações sobre o futuro, uma compreensão maior dos sentidos e 
dos significados que as juventudes sintetizam acerca do futuro. A análise 
dessas percepções permitirá possíveis intervenções mais criativas e 
aproximadas às necessidades/realidades concretas dos alunos, das 
escolas, dos distritos e do Cense II.

Portanto, essa seção traz a ‘voz’ dos alunos, registrando neste 
espaço suas percepções sobre o futuro. Além de se tornar um significativo 
material didático para as áreas de conhecimentos das Ciências Sociais, 
da Filosofia, da Geografia e da História, suprindo a carência de materiais 
pedagógicos escritos pelos próprios discentes dessas regiões, torna-se 
também um meio pedagógico de os docentes conhecerem melhor o que 
pensam as juventudes dessas escolas e como estão representando suas 
futuras trajetórias escolares e cidadãs. 

Trazemos, ainda, o relato dos alunos dos Distritos de: Maravilha, 
Guaravera, Lerroville, Paiquerê e Warta sobre as visitas técnicas à 
Universidade Estadual de Londrina, ao Museu Histórico, a Mata do 
Godoy, a EMBRAPA e à Rota do Café. 

De antemão, observamos, nas falas dos alunos originários de 
diferentes estratos sociais, como declaram posições distintas sobre 
diferentes fenômenos sociais e como se apropriam  de hábitos e valores 
específicos da atualidade de acordo com a inserção de cada um nas 
comunidades locais. O modo de expressar as “maneiras de ser” que lhes 
são impostas, ou as possibilidades de constituir novas “maneiras de 
ser”, são elementos fundamentais para compreender a complexidade e a 
dinamicidade das culturas juvenis.

O conjunto de respostas dos alunos dos distritos e do Cense II 
nos permite datar, na atual realidade, o que essas juventudes pensam 
e esperam do futuro. Essas representações sociais juvenis nos apontam 
pistas de como nos aproximar de modo mais significativo das demandas/
expectativas dos estudantes e dos professores das escolas públicas da 
região, respeitando seu protagonismo, sua autonomia e sua maneira 
criativa de enxergar a sociedade. De alguma maneira, são pistas que os 
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auxiliam na descoberta dos próprios talentos, além da oportunidade 
ímpar da universidade e da escola estadual entenderem como desenvolver 
melhor os diversos potenciais desses novos talentos.

Ângela Maria de Sousa Lima
Contato: angellamaria@uel.br

Angélica Lyra de Araújo
Contato: lyradearaujo@hotmail.com

Professoras Colaboradoras do Projeto Novos Talentos – Ciências 
Sociais
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DISTRITO DE WARTA

Colégio Estadual da Warta

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Leonam Garcia
Eu me imagino me formando em educação física ou nutricionista ou psicologia 
ou me formar em todos esses três. E também pretendo seguir com a carreira de 
jogador, mas se não der certo gostaria muito de entrar para o exército e seguir 
carreira militar com o fuzileiro nos Estados Unidos.

Carlos Daniel da Silva
Eu pretendo fazer uma faculdade para se tornar um grande médico e também 
ajudar meus pais a compra uma casa que é o sonho deles.

Alini Gabrielli Rosa
Procurar uma faculdade, me dedicar aos estudos, depois da faculdade comprar 
uma casa, ser independente, da vida pessoal quero curtir e depois de um tempo 
casar, ter uma família. A faculdade não sei o que vou fazer, mas espero que no 
terceiro eu decida, com uma faculdade que eu goste do que estou fazendo e com 
o dinheiro do trabalho comprar meus bens, tudo o que tenho vontade, isso é o 
que eu espero, mas o amanhã e o futuro só a Deus pertence, as vezes fazemos 
nossos planos, mas Deus faz outro.

Vitoria C. do Campos Carvalho
Fazendo um curso de enfermagem, prestar um vestibular para a área de 
Medicina. Ter minha própria casa, meu carro. Mais pra frente fazer mestrado 
e doutorado. Viajar para outros países, ou até mesmo morar no exterior. 
Construir uma família.

Felipe Rodrigues
Bom, depois do ensino médio eu pretendo fazer faculdade de Engenharia Civil 
ou de Administração, enquanto eu estiver fazendo faculdade, quero estar 
trabalhando em um emprego bom.



132 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

Otavio Henrique Rodrigues Jaqueta
Com o ensino médio concluído, vou dar início na área da agronomia, pretendo 
fazer na UEM (Universidade Estadual de Maringá). Quero me formar em 
agronomia, porque é uma coisa que gosto, me dou bem e tenho muitos parentes 
que são agricultores, já tenho a oportunidade de emprego após a faculdade 
com um tio. Com essa decisão vou correr atrás desse sonho, colocar ele como 
uma meta, e irei conseguir!

Letícia Rodrigues
Eu me imagino em uma faculdade, depois arrumar um estágio, conseguir 
me formar, entrar em um trabalho bom, e ser alguém na vida. Pretendo me 
esforçar bastante para conseguir realizar meus sonhos, pois, sei que para se 
formar tem que estudar muito e ser bem dedicado. Pretendo também fazer 
cursos para melhorar meu currículo e minha vida profissional.

Camila Kawane Amaro
Quero estar, com dois filhos, estar formada em psicologia e pediatria e estar 
todos os duas conquistando minhas [...], meu espaço, de alguma forma positiva 
estar contribuindo para a melhoria da sociedade, e estar sempre melhorando 
nas áreas que desejo atuar. Estar numa sociedade digna e respeitosa. E sempre 
buscando o melhor com muita dignidade.

Daniel Macedo Costa
No final do ensino médio quero fazer faculdade de gastronomia e de confeitaria 
em faculdade particular e cursos fora do país, abrir uma própria confeitaria, 
um restaurante.

Larissa Viviane Amaro
Imagino meu futuro em uma boa universidade, fazendo o que eu gosto é que eu 
espero ser veterinária e ser fotógrafa.

Lucas Lino da Silva Barbosa
Continuar no meu emprego para guardar dinheiro para duas faculdades, 
agronomia e educação física, também tenho vontade de ser cabeleireira e 
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musico nas horas vagas, ser bem sucedido e poder além de ajudar minha 
família, realizar meu outro sonho que é ter uma coleção de carro, antigos 
esportivos e clássicos.

João Vitor Ribeiro Domingos
Eu imagino meu futuro depois que eu terminar o ensino médio. Eu quero fazer 
uma faculdade de fotografo e fazer um curso de desenhista tenho vontade 
de por minha criatividade e por minha imaginação em folha. Quero fazer o 
possível para que eu tenha um bom futuro depois daqui (o ensino médio) assim 
se eu tiver minha faculdade e meu curso poderei dar conclusões melhores de 
vida a minha família. Eu me imagino depois do ensino médio cursando uma 
boa faculdade e fazendo o curso de desenho que é o meu sonho.

Rafaell Claro Ivo da Silva
Quero ir bem no ENEM, e com isso conseguir uma bolsa para alguma 
universidade. Pretendo fazer faculdade de medicina ou ADM, ainda não 
escolhi dentre dois. Com o andamento da faculdade conseguir um emprego na 
área.

Tiago Cardoso
Quando eu sair do ensino médio eu irei fazer um curso de mecânica e depois que 
eu tiver mais o menos no meio do curso pretendo abrir uma oficina mecânica.

Giovana Carolina Ivo da Silva
Ao final do ensino médio eu desejo fazer uma faculdade de psicologia e me 
formar nisso, mais ainda estou indecisa entre psicologia e medicina eu me 
imagino em uma dessas profissões.

Diego Campo
Eu imagino fazer primeiro um curso técnico de segurança e depois fazer uma 
faculdade de engenharia mecânica, civil ou agronomia para ter um futuro 
bom é uma profissão que gosto muito. Eu pretendo se formar em uma dessas 
profissões.
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Adrian de Lima Araujo
Pretendo fazer uma faculdade de Engenharia, não sei exatamente de qual área 
irei cursas da mesma, pretendo casar após vinte e cinco anos ter no máximo 
dois filhos, viajar conhecer novos lugares e no final de tudo queria estar 
aposentado morando em outro país, de preferência na Europa.

Vanessa de Freitas Soler
Bom no final do ensino médio eu pretendo fazer uma faculdade me formar em 
direito quero ser advogada ou juíza, ou sei lá pode ser que até lá eu mude de 
ideia. Mas penso num futuro melhor, ter uma boa renda para poder ajudar 
minha família no que for preciso, ter uma casa própria. E lá pra frente construir 
uma família (casa, ter filhos, etc.) pois já terei conquistado aquilo que eu quis, 
vou estar exercendo a minha profissão e sendo feliz por aquilo que lutei.

Luciano Fabian Costa Martins
Quero ter uma casa, um carro, uma família de uma filha e um filho. Quero 
fazer faculdade de administração ser especializado em parkour, cuidar bem 
dos meus filhos.

Karen Adriele Choucino
Não quero fazer faculdade mais se ru for fazer quero fazer de Educação Física 
porque a profissão que eu quero fazer não envolve faculdade que é futebol de 
salão

Ana Paula Borges
A eu espero quando sair do ensino médio fazer uma faculdade não sei do que 
porque ainda não decidi, já tá na minha própria casa, trabalhando, ajudando 
minha mãe e meu pai.

Gabriel Correa
Ao final do ensino médio pretendo em primeiro lugar arranjar um trabalho em 
uma empresa de produtos de agropecuária, depois de algum tempo ganhando 
experiência, vou ir para a faculdade ou fazer um curso técnico no ramo da 
agronomia. Terminando vou trabalhar como agrônomo.
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Maria Eduarda Rodrigues
Bom nunca imaginei ao certo como será quando eu chegar ao final do ensino 
médio, mas ultimamente eu tenho pensado em que profissão seguir, o teatro 
é a minha grande paixão, porém eu acho que seria muito difícil ingressar na 
faculdade de artes cênicas, então eu pensei na área de medicina veterinária ou 
psicologia. Não quero me casar e muito menos ter filhos, pretendo sair do país, 
talvez a vida na Austrália.

Lucas Joaquim dos Reis
Ao final do ensino médio pretendo fazer uma faculdade ou curso de 
administração de empresas ou automação e seja o que Deus quiser.

Miriam Jacobino
Bem, me imagino que já terei um destino certo na faculdade, depois ter uma 
profissão fixa, dai quando estiver com a casa própria, formada em medicina 
pretendo me casar e ter filhos e talvez mora fora do País.

Kawana Vitória
No final do ensino médio antes eu pensava em cursar faculdade de veterinária, 
mas agora quero ser psicóloga é o que eu acho que eu mais me identifico.

Sarah Gastaldon
Eu imagino muitas coisas, lógica que há probabilidade de mudar inúmeras vezes 
de profissão ou de pensamentos, portanto o que prevalece em meus planos é, 
assim que eu acabar o ensino médio eu fazer uma faculdade de designer gráfico 
ou arquitetura e ter uma vida estabilizada com um dinheirinho guardado para 
poder comprar minha casa própria e ter uma família, mas como disse esse 
intento pode mudar com o passar do tempo, a sociedade pode mudar também 
e atrapalhar vários aspectos tantos econômicos quanto sociais.

Suzana Lopes Myszynski
Bem, quando eu estiver terminando o ensino médio eu já terei terminado três 
cursos o de espanhol pelo Celem, o de Alemão e o outro de modelo na Desirée 
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Soares. Todos meus cursos já foram pensados para quando eu me ingressar 
na minha carreira como modelo ou atriz. Penso em fazer faculdade de Artes 
Cênicas e logo após ir para o México para investir nisso, até porque tenho 
facilidade em falar espanhol e amo também viajar. Montar no momento uma 
família não está nos meus planos, mas fazer amigos sim.

Luana Gabriela dos Santos
Eu imagino eu passando no ENEM e entrar para faculdade, estudar psicologia. 
Quero já estar trabalhando em algum lugar, juntando meu dinheiro para 
comprar minha casa e meu carro. Quando tiver minha casa e o carro quero dar 
entrada na adoção do (a) meu filho (a). Na verdade queria dar entrada com 
18 anos mais não estaria bem estabilizada para dar uma boa vida para esta 
criança. Meu grande sonho é terminar a faculdade e começar a trabalhar em 
uma clínica de reabilitação.

Alexandre Junior Soares
Agora eu sou maquinista mais pretendo se formar em agronomia fazer um 
curso e ficar rico. Sempre crescer na vida e sai dessa vida sofrida.

Ana Claudia
Quando eu terminar o ensino médio eu imagino e gostaria de começar um 
cursinho, para eu ter um aprendizado bom com o que eu pretendo me formar. 
Por enquanto, no momento eu não sei bem que carreira eu quero seguir, 
mais mesmo assim eu estou com um propósito de me esforçar ao máximo. 
Dependendo da ocasião vou tentar fazer o ENEM para mim obter alguns 
conhecimentos e também tenta tirar uma nota boa para entrar em uma 
faculdade e a qual faculdade que eu mais inspiro é a UEL, eu sei que é um lugar 
incrível para se formar. Esse é o que eu pretendo atingir pelos próximos anos, 
dar valor nos meus estudos e me focar em uma faculdade ou um curso. Sei que 
está longe para acontecer tudo isso, mais é com começar desde quando você já 
sente vontade de ter um bom emprego e um bom conhecimento nos estudos.
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João Lucas
Imagino eu com saúde, entrando no colégio agrícola, a caso eu não consiga 
entrar no colégio, tentando começar a fazer uma faculdade de agronomia. Mas 
antes de fazer isso eu terminarei meu contrato na Jmacedo.

Maria Izabela J. da Silva Campos
Quando e terminar o ensino médio imagino eu fazendo algum vestibular, 
fazendo algum vestibular, fazendo uma faculdade, estou em dúvida mais 
penso em fazer medicina, enfermagem ou direito. Sempre se esforçar o máximo 
possível pros estudos e ter um bom emprego.

Thiago Henrique Boçon Teixeira
Não tenho certeza sobre a carreira que quero seguir, mas por hora pretendo 
cursar ciências sociais por vestibular ou ENEM. Me imagino trabalhando, com 
uma condição financeira melhor do que agora ajudando meus pais.

Matheus Fernandes D. dos Santos
Eu pretendo fazer o colégio agrícola, saindo de lá vou começar a fazer faculdade 
já está trabalhando no ramo com o curso do colégio agrícola e acabando a 
faculdade tentar melhorar, subir de cargo, sempre se especializando cada dia 
mais.

Mateus Martins Braga
Eu quando sair do Ensino Médio pretendo ir para uma faculdade de agronomia.
Ano que vem eu vou para o colégio agrícola e saindo de lá pretendo entrar na 
faculdade e quero casar e ter um filho.

Wilson Mendes
Difícil, mas sempre vou lutar para ter o melhor para minha futura família. 
Não sei bem o que eu quero mais o que tenho que fazer é estudar e muito para 
ser alguém na vida. Espero muitos obstáculos e tenho que superá-los e vou 
juntar dinheiro para uma futura faculdade que ainda não decidi.
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Caio Henrique
Eu imagino um futuro bom pra mim eu quero me formar em uma área que 
eu me de bem e que goste. Também quero dar uma vida melhor para minha 
família no futuro. No final do ensino médio pretendo fazer uma faculdade ou 
um curso, um trabalho que eu pretendo me formar é em engenharia ou outra 
coisa que eu goste.

Pedro Paulo Gilio Saraiva
Me vejo como um jovem que vai estar tentando ingressar em uma instituição 
de ensino superior. E se possível quando acabar a faculdade pretendo seguir 
carreira científica na área da química.

Alexsio
Imagino formado na faculdade de veterinária que é minha grande paixão para 
poder ter um futuro melhor e ter uma família e ser independente e estar feliz 
com a minha profissão, poder trabalhar com o que gosto etc.
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DISTRITO DE SÃO LUÍS

Colégio Estadual Capitão Euzebio Barbosa de Menezes

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Isabela Cardoso da Silva
Com o fim do ensino médio eu quero prestar faculdade para Pediatria Infantil, 
quem sabe me casar e ter filhos quero ter uma profissão bem sucedida, construir 
uma família, se der viajar para fora do país, conhecer vários lugares dentro 
e fora do país, também construir uma ONG onde eu possa resgatar animais 
de rua como cachorro e gatos conscientizar as pessoas para o abandono de 
animais que é crime. Eu espero que eu consiga realizar todos meus sonhos e 
objetivos.

Verônica Maria da Costa
Ao final do ensino médio me imagino fazendo cursinho e me preparando 
para uma faculdade, pretendo também fazer o vestibular para fisioterapia e 
me especializar na área infantil, amo cuidar de crianças e gostaria muito de 
exercer minha função para a melhora da vida de uma criança, só de imaginar 
a alegria e o sorriso delas me traz mais força de vontade e amor que eu preciso 
para trabalhar e fazer meu máximo em minha função. Além de fisioterapia 
gostaria muito de fazer outro vestibular, de nutrição, até porque nunca é tarde 
para estudar. Meus estudos sempre estarão em primeiro lugar, mas sempre foi 
meu sonho ter uma família e ensinar aos meus filhos o que eu sei o que aprendi. 
Me vejo no futuro trabalhando na profissão que eu amo e ao lado da pessoa que 
me apoie. Gostaria muito de criar também uma ONG para cachorros e adotar 
várias crianças. Acredito que isso me satisfaria muito, além de tudo também 
estaria fazendo aquilo que sempre desejei para a minha vida.

Karina da Silva Tales
Ao fim do ensino médio eu quero fazer faculdade de medicina veterinária, 
pois eu gosto muito de mexer com animais. Depois de terminar a faculdade 
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quero me especializar em cuidar apenas de animais de porte grande. Quero 
montar um háras para cuidar e tirar todos os cavalos do maltrato que tem com 
carroceiros etc. Pretendo me casar e ter filhos e viajar para Paris.

Matheus de Souza Nantes
Então no futuro pretendo estar em um emprego bom, de preferência em uma 
boa oficina ou em alguma loja de montagem e manutenção de alta qualidade. 
Também pretendo ficar ainda em São Luiz, morando ou até mesmo namorando 
alguém, eu não pretendo ter filhos muito cedo, só depois da minha vida dar 
uma “acertada”. Tenho o sonho de ter uma boa casa, ter sim meus filhos, e 
continuando morar aqui, e tendo um ótimo emprego (mecânico ou técnico em 
computação).

Milena Qzelame da Luz
Ao término do meu terceiro ano, eu pretendo fazer uma faculdade de medicina 
veterinária, esse é meu sonho desde que eu era uma criança sempre tive vontade 
de ajudar os animais, depois de me formar quero fazer outra faculdade que 
também é meu sonho, que é fazer Engenharia Ambiental, porque gosto muito 
de trabalhar em meio os animais. Eu quero um futuro bom pra mim quero me 
forma em várias faculdades pois eu gosto muito de estudar.

Rogério Elemar Lopes Hassmann
Bom eu quero para o meu futuro, servir ao exército e poder ter a oportunidade 
de passa. Se eu passar quero fazer aeronáutica. E também já pensei em outras 
coisas caso essa não der certo, quero fazer faculdade de engenharia mecânica, 
pois gosto muito de mexer em máquinas agrícolas, motores de moto, carro e 
etc.

Millena Rocha dos Santos
Pretendo conseguir uma bolsa em uma faculdade de fora do país, como na 
Coréia do Sul, Estado Unidos ou Japão, estudar Design, Fotografia e Cinema. 
Tentar um emprego em uma agencia de entretenimento coreano nas áreas 
de fotografia e cinema. Se não der certo, vou estudar aqui no país mesmo 



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 141

provavelmente no Rio de Janeiro, e quando concluir a faculdade, tentarei 
fora do país. Pois morar fora do Brasil é meu sonho. Depois que concluir essas 
metas, talvez eu pense em outras coisas pra fazer da vida, mais por enquanto 
é só isso mesmo.

Bruno dos Santos Lima
Depois de terminar o colegial, eu ainda estou pensando em algo para o meu 
futuro, eu pretendo trabalhar mais um pouco e com o tempo eu decido qual 
faculdade fazer, mas eu, como todo mundo penso em ser jogador de futebol. 
Mas também já me falaram que é bem difícil ser jogador e me aconselham a 
fazer agronomia, dizem que é uma faculdade que pode trazer um bom futuro, 
com isso eu estou pensando seriamente sobre isso.

Thaylla Helena T. do Carmo
No final do ensino médio eu fico me imaginando formada em “Agronomia”, 
pois é um sonho que eu tenho desde pequena, não penso de parar de estudar 
nunca porque quero sempre me especializar melhor. Quero “Agronomia” 
porque sempre morei em sitio e vejo meu pai trabalhando e quero ajudar de 
forma diferente. Pretendo morar sozinha ter minha própria casa e o meu carro, 
ajudar meus pais com tudo que eles precisar, e ter um gatinho.

Daniel Pedro de Oliveira
Depois do ensino médio eu ainda estou pensando no meu futuro, pretendo 
trabalhar para ajudar em casa, mas se o futebol não der certo eu pretendo 
fazer uma faculdade, mas ainda não decidi ao certo o que fazer, mas i tempo 
vai me dizer o que eu devo fazer mas claro antes da faculdade, eu desejo fazer 
cursos para mim ir bem informada para a faculdade ou caso eu não vá para a 
faculdade, eu procuro fazer concursos, para ter um trabalho que paguem bem.

Alan
Eu penso em achar um trabalho que me faça bem e de para ajudar meu pai e 
minha família. Espero em ser um policial ou medicina. Mas prefiro ser medico 
porque não arrisco minha vida e salvar os outros vai me fazer feliz também as 
pessoas.
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Antonio Guilherme dos Santos
Eu imagino que a hora que terminar o ensino médio vou tentar fazer um 
concurso para polícia militar e vou tentar ter uma boa carreira policial e ajudar 
as pessoas e colocar em ordem a nossa cidade do PR e eu espero conseguir 
realizar o meu sonho que é de infância. E se eu não conseguir vou tentar abrir 
a minha própria oficina de moto porque daqui uns tempos eu vou estar com o 
meu certificado de mecânico e vou dar o meu melhor fazer o meu serviço direito 
e caprichoso para os meus clientes gostar do meu serviço que eles voltem e 
falem bem de mim para as outras pessoas e pra aumentar a minha clientela. E 
mexer com motos e uma coisa que eu adoro muito também e que eu sei mexer 
muito bem. Eu vou dar o máximo que eu poder e vou firme e encarar para ter o 
meu futuro e ele estar nas minhas mãos.

Vinícius Carvalho de Souza
Quando terminar o ensino médio eu quero analisar melhor as área de trabalha.
Depois que decidir a área e profissão, vou procurar me a evoluir dentro do 
setor. E espero que tudo de certo, e que possa da para mim e minha família 
uma condição melhor.

Gielser de Oliveira e Silva
No final do ensino médio quero fazer agronomia pois gosto de mexer com roças, 
morar em sítios e encher com tratores. Eu pretendo casar e ir morar em uma 
fazenda ou sítio e trabalhar com equipamentos agrícolas. Quero ter dois filhos 
e que se formem em agronomia.

Bianca Larissa da Silva
Bom todos nós vivemos sonhando com o futuro, bom emprego, ser bem 
sucedido ter a carreira esperada. No decorrer dos anos a pergunta “o que vou 
fazer?” “o que vou ser?” me perturbou, decidir isso não é fácil. Cresci no meio 
da agricultura e pecuária isso me influenciou para decidir qual faculdade fazer, 
duas coisas que fazem parte de mim da minha história. Por muito tempo fiquei 
na dúvida entre agronomia e medicina veterinária, agora estou decidida a 
fazer zootecnia. Não há coisa mais gratificante que mexer com bicho cuidar 
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deles de uma forma diferente, realizar em sonho ser uma técnica em animais, 
pretendo daqui uns anos estar formada e exercendo essa profissão.

Rian Estofolete
Imagino eu e meu pai na agricultura ele o chefe e eu o braço direito dele e me 
casar e ter dois filhos.

José Lucas
Eu me imagino fazendo a faculdade de Biologia ou Física para poder dar um 
futuro para minha filha e minha família, gostaria de fazer a minha faculdade 
na UEL por ser uma faculdade pública e por ser muito boa, pra mim ser alguém 
na vida poder dar um bom estudo para minha filha pra ela ser alguém na vida.

Gustavo Queiroz Ferreira
Com uma faculdade concluída na área de engenharia mecânica, e com uma pós 
graduação nessa área. Vejo o meu futuro com um ótimo emprego e na profissão 
que eu desejo, com minha casa, e que o emprego não seja para exigir muito 
dos funcionários. Com muito esforço e estudo abrir o meu próprio negócio 
em um local bom para se conviver socialmente e profissionalmente, bem 
movimentado para ter lucros financeiramente e de preferência que seja um 
local sossegado um pouco tranquilo. Melhora o sítio dos meus pais para ter um 
local para passar os finais de semana com a minha família, está com a minha 
casa confortável e bem ampla.

Leonardo E. R.
Eu imagino meu futuro ser um veterinário, cuidar de animais grandes bois, 
cavalos, da um futuro para minha família, meus pais, meus familiares. 
Eu pretendo fazer, a minha faculdade, na UEL o prazer de um presente 
conquistado com muito esforço e dedicação.  Fazer uma casa para mim e fazer 
muitas pessoas felizes a meu redor e ter uma família, forte, confiável e fiel. Se 
na minha vida, futuro reservar quero ser um grande criador de gado, de corte 
e reponhador.
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Matheus Henrique Alves
Bom eu acho que vou ser um Piloto porque eu gosto muito de moto ou eu quero 
ser piloto ou mecânico porque eu também sei montar e desmontar motor de 
motocicleta.

Edvan Fernando Rodrigues da Silva
Eu imagino meu futuro se Deus quiser que eu seja um advogado, médico, piloto 
de avião ou policial qual quer profissão dessas para mim serve eu também 
sonho ter minha própria casa meu próprio carro e também sonho mais ainda 
mudar de país e quero ir para Nova Iorque e esse é meu futuro que eu sonho.

Alessandra Barbosa da Silva
Então quando eu terminar o colegial pretendo fazer uma faculdade e o que eu 
quero fazer é o curso de Educação Física, porque eu gostaria muito de ser um 
professor de Academia, porque é uma coisa que eu me identifico que eu sinto 
prazer de fazer. Também porque antes eu fazia academia ai eu fui gostando, 
achava da hora erguer peso e por causa que tem a ver com a saúde também, 
acho que a saúde é muita importante e gostava de ajudar muita gente com meu 
trabalho e quem sabe eu abro uma academia né.

Thais Helena Ito Lourenço
Ao final do ensino médio eu pretendo cursar pedagogia. No momento eu 
estou cursando o terceiro ano do ensino médio e também curso pré-vestibular. 
Espero passar esse ano (2016) no curso, e ao finalizar os quatro-cinco anos do 
mesmo, pessoalmente fazendo alguns estágios adquirindo experiência como 
professora. Ao longo dos anos e com os estágios, pretendo ir guardando algum 
dinheiro e ao término do curso me casar, e quando eu estiver em um futuro 
estável, cursarei História na UEL, é claro, se tudo der certo.

Clayton Mateus Maciel Cardoso
Pretendo terminar meus estudos esse ano e a partir do ano que vem quero 
fazer um curso de gastronomia gosto de cozinhar me adapto bem ao assunto 
de cozinhar quero praticar exercer a profissão de gastronomia. Estou, já a 
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pesquisa de alguns cursos de gastronomia e com isso pretendo ter negócios 
próprio, padaria restaurante. Assim que eu acabar o curso que pretendo fazer 
quero aperfeiçoar em uma faculdade quero exercer em duas áreas quero a 
área de praticar e fazer e a outra área de exportar mercadorias, alimentos ser 
entendido ao assunto de gastronomia. Daqui alguns anos eu quero estar com 
todos os meus sonhos realizados e vencidos porque quem quer é só correr atrás 
dos seus sonhos que consegue e vence e eu vou vencer os meus sonhos realizar 
e passar por cima dos meus objetivos ultrapassar todos eles. Esse é meu sonho 
de ser bem sucedido futuramente e com uma melhoria de vida avançada tendo 
tudo que sempre sonhe que nunca tive.

Luana Gonçalves Araujo
Eu me vejo uma grande profissional na área de medicina veterinária. Porque 
sempre fui apaixonada pelos animais, toda minha vida me vi fazendo algo de 
bom por eles. Quero que meu futuro seja assim uma grande profissional na 
área que admiro muito, que é veterinária.

Thauany Caroline dos Santos
Desejaria um futuro que possa mudar minha vida e da minha família, um 
futuro melhor não é só pensar trabalhar, mas sim pensar realizar seus sonhos 
em se tornar um profissional. A cada vida é como uma escada, cada degrau 
que você seba mais mudanças poderá acontecer. Cada degrau pode significar 
o topo do seu caminho, por isso, meu futuro é como um degrau de uma escada. 
Eu penso no meu futuro numa casa que eu gosto. Como a gastronomia posso 
saber o que é uma alimentação saudável, ou a biotecnologia em saber de como 
origina uma semente e pra que ele é especifica. Um futuro não é só estudar e 
trabalhar e pensar como vai ser a vida daqui pra frente.

Ana Paula Tenório
Pretendo aprender muito mais coisas nesse meu último ano na escola, estuda 
bastante para que eu possa fazer o vestibular. E se Deus quiser, eu passar em 
algum vestibular e poder entrar para a faculdade e poder faze agronomia que é 
meu sonho vou me esforçar no máximo para estudar, para que daqui cinco anos 
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eu possa estar formada e ser uma grande Engenheira Agrônoma e trabalhar 
em uma Empresa, possa aprender casa vez mais. Quero que minha família 
sinta bastante orgulho de mim. E quem sabe futuramente eu mesmo 
consiga abrir uma grande ou pequena empresa, ser dona do meu próprio 
negócio, ser independente. Quero batalha, estuda, crescer cada vez mais e 
pode servir de exemplo para muitas pessoas, até mesmo para meus futuros 
filhos que pretendo ter não querendo ser mais que ninguém, mais sei que sou 
capaz de ser uma grande Engenheira Agrônoma, ser respeitado e admirada.

Stella Lima do Nascimento
Pretendo fazer o vestibular da UEL, se eu não conseguir uma nota boa para 
ingressar na universidade vou financiar a minha faculdade. Em relação ao 
emprego pretendo continuar trabalhando na mesma empresa, quando eu 
concluir o curso de direito vou fazer a OAB que é algo essencial para quem 
quer uma carreira profissional na área de direito. Há muitas pessoas que não 
pensam em ter um curso superior, mas na minha opinião o curso superior nos 
dias atuais é algo indispensável e quem constrói nosso futuro somos nós!

Cássia Crisitina da Silva Esteves
Depois que eu sair do ensino médio quero fazer um curso técnico de gastronomia 
estudar bastante e fazer uma faculdade, tenho um sonho de abrir uma padaria, 
gosto muito de cozinhar e depois mais futuramente gostaria de fazer outra 
faculdade que é nutrição, pois quero ajudar as pessoas a comerem bem e serem 
saudáveis, comendo de tudo. No meu futuro vejo que vou ser uma mulher bem 
sucedida, vou conquistar meus objetivos, construir uma família. Vou ter uma 
padaria, quem sabe abrir outras e vou ensinar as pessoas a comerem bem e 
comerem de tudo.

Maycon G. Ramos Escandalo
Imagino que no final do ensino médio pretendo já logo em seguida iniciar uma 
faculdade de radiologia. Acho interessando por poder ajudar o próximo e se for 
uma faculdade que não vai ter muitos jovens que queiram fazer ela já vai ser 
melhor uma ajuda maior ainda para Londrina e com isso já vou ter uma grande 
chance de trabalhar para o estado.
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Afonso Moraes Pedroso
Me imagino acordando cedo, pegando um ônibus e parando em uma instituição 
falando bom dia para o porteiro entrando em uma sala com várias pessoas e 
um quadro negro cheio de cálculos. Acaba a aula e eu fecho meus cadernos 
levanto e saio da sala chego em casa ligo meu PC (computador) e reviso e vejo 
vários vídeos aulas e vou dormir para a mesma rotina.

Matheus Esteves Rocha
Imagino que ao final do ensino médio espero começar uma maratona de estudos 
para fazer a prova do ENEM e Vestibular e se passar vou cursar arquitetura ou 
medicina, mas provavelmente, mas provavelmente arquitetura e depois disso, 
se esse futuro acontecer conforme meus planos minha vida profissional estará 
cinquenta por cento concluído. Os outros cinquenta por cento vou tentar 
conquistar com o meu trabalho.

Luiz Gustavo Alves de Morais
Eu me imagino com um futuro brilhante quero ter o curso de Engenharia 
Elétrica ou fazer um curso de tecnologia porque já trabalho na área e gosto 
muito, de ter uma alegria de passar na UEL. Eu já faço um curso na UNIFIL 
de tecnologia da informação acho uma área boa de se trabalhar e gosto sinto 
prazer de estar com computadores mexendo com sistema.

Marcelo Vinicius
No meu futuro eu pretendo seguir a carreira de Engenheiro Civil, ter uma 
vida estável, para poder ter minha casa própria, minha família, meu carro e 
sempre ajudar ao próximo, nunca ser arrogante e sempre ser uma pessoa de 
com coração, e é isso, a Engenharia me aguarda.

Ana Clara dos Santos
Para o meu futuro me imagino concluindo a faculdade de agronomia e 
ajudando os agricultores rurais a melhorarem sua produção, para terem uma 
renda que possa ajudar a se sustentarem. Com a agronomia pretendo ajudar 
a alimentação das pessoas, acho que devemos dar, mas valos nas profissões 
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rurais porque nem um alimento chega na sua mesa antes de passar na mão de 
um agricultor ou agrônomo.

Julia M. de Souza Moreira
Ao final do ensino médio eu pretendo estar formada em técnica agrícola, porque 
eu pretendo através desse curso abrir um leque de novas oportunidades, nas 
áreas da agronomia e zootecnia e futuramente da medicina veterinária. Eu 
escolhi esse ramo de estudo porque eu acredito que ele irá me trazer novos 
conceitos sobre o meio do Agronegócio que é um ramo que eu já conheço. Eu 
pretendo fazer muitas especializações nessas áreas, para ter um currículo bem 
farto de conhecimento.

Luiz Daniel Barizan
Ao final do ensino médio eu me imagino com um futuro repleto de alegria. 
Prestando um vestibular e passando em uma excelente faculdade, gostaria 
de prestar para medicina veterinária ou psicologia. Medicina veterinária pois 
eu nasci e estou crescendo no sítio, peguei amor em criar animais tanto de 
porte grande ou pequeno. Já a psicologia, pois gostaria de entender como as 
pessoas pensam, ter uma família com condições boas para se manter. Gostaria 
que Deus me abençoasse para que tenha cada dia mais força para não desistir 
de meu sonho em estar formado e com uma carreira, que me identificasse, ter 
meu próprio dinheiro para me sustentar, ajudar muito minha família. E por 
fim colaborar com o mundo, para que essas pessoas que roubam, matam sigam 
em caminho de paz, colaborar com o desenvolvimento humano com pessoas 
mais honestas.

Maria Eduarda Borges da Cunha
Ao contrário do “normal” eu não tenho planos para me casar, sempre achei isso 
– casamento, aliança – uma coisa vazia, e monótona. Afinal, eu não preciso 
estar com ninguém para estar completa, pois a felicidade vem de dentro e a 
sina da mulher não é ser do lar como dizem, sua sina é ser o que quiser. Quero 
ser independente, lutar, conquistar as minhas coisas. Mas também quero 
ajudar as pessoas, praticar o bem, esse foi um dos motivos para eu escolher 
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cursar pedagogia. Desde pequena eu sempre tive uma facilidade em lidar com 
crianças, elas trazem pureza e alegria em meio a tantos problemas. Quando 
eu cursar pedagogia, e me formar, quero abrir um projeto e trabalhar com 
crianças carentes, com deficiência e que não tenham tanto apoio familiar. Ser 
uma mãe para as pessoas que precisam. E quanto ao resto deixa que aconteça, 
fazer muitos planos tua a beleza da vida.

Bianca Cristina Gonçalves
Tenho muitos planos e sonhos para o meu futuro, ainda tenho muita dúvida 
de qual faculdade realmente quero fazer, deis de pequena eu sempre sonhei em 
ser bióloga na minha cabeça eu só iria mexer com os animais e com a natureza 
mais depois quando cresci e comecei a ver como era e o tanto de áreas que tem 
dentro da faculdade de Biologia eu me apaixonei mais e mais, só que ai veio 
a paixão por pediatria, então tenho algumas dúvidas, quem sabe eu faça as 
duas não é? Além da faculdade sonhei em ter uma família minha casa, sei que 
para conquistar tudo isso exige muito esforço e dedicação, pois nada é fácil 
nessa nossa vida né, alias o estudo é essencial sem estudo, especialização, 
qualificação, cursos, não chegaremos a lugar nenhum, pois nesse mundo cada 
ano que se passa quem não tem estudo não chega em lugar nenhum e acaba 
sofrendo, bom esse foi um pouco dos meus sonhos.
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DISTRITO DE PAIQUERÊ

Colégio Estadual Professor Altair Aparecido Carneiro

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Maria Carolina Alves
Imagino meu futuro com muito otimismo. Tenho planos de fazer faculdade 
de Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico. Quero conseguir entrar 
na UEL e começar a construir meu futuro. Com muito estudo dedicação e 
responsabilidade conseguimos chegar a qualquer lugar.  Depois de formada, 
planejar viagens e realizar todos os meses sonhos e alcançar todos os objetivos. 
Para realizar todos os meus desejos eu conto com o vestibular e o ENEM. Darei 
o meu melhor.

Rogério Batista de Moura Junior
Eu penso que após o término do ensino médio eu ingressarei em uma faculdade 
e posteriormente, ao entrar no mercado de trabalho, eu consiga um bom 
emprego elevando meu status econômico.  Eu busco ingressar na faculdade de 
direito e como o curso exige um grau de conhecimento elevado o ensino médio 
vai me auxiliar a alcançar esta vaga. Com a competitividade do mercado, o 
ingresso no trabalho torna-se mais difícil e com esforço eu acredito que eu vá 
conseguir. A jornada vai ser longa e eu e meus amigos teremos que nos esforçar 
muito mas com os obstáculos que enfrentaremos alguns ficarão pelo caminho. 
A minha função individual é conseguir alcançar a vaga e ser bem sucedido.

Sérgio de Lima Junior
Terminar meu curso de administração estou pensando bem ao certo a 
faculdade quero cursar mais estou interessado em direito. Pretendo ter um 
bom emprego um bom salario para poder ajudar minha família quem sabe 
com uma oportunidade morar no exterior. Começar a fazer um curso de inglês 
agora já pra ano que vem pretendo fazer cursos prestar um vestibular e fazer 
o ENEM também e para isso vou estudar muito e lutar muito para conseguir 
buscar meus sonhos.
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Guilherme Akira Matsumoto
Cursar uma faculdade de engenharia mecânica de forma adquiri um bom 
trabalho desenvolvendo aquilo que gosto, mantendo uma condição de vida 
boa. Estudando cada vez mais para estar sempre atualizado.

Nayara Ap. S. Macedo
Em primeiro lugar pretendo concluir o Ensino Médio e prestar vestibular no 
curso de Engenharia Civil também pretendo me inscrever no ENEM. Depois 
que concluir o curso pretendo exercer a profissão fazer pós-graduação, estrado 
e doutorado. Também pretendo abrir uma empresa na área de Engenharia 
Civil. Depois que eu estiver estabelecida profissionalmente pretendo me casar 
e formar uma família.

Larissa Bandeira
Em primeiro lugar eu pretendo terminar o ensino médio, pretendo prestar 
o vestibular e quero cursar uma faculdade, ainda estou na duvida de qual 
profissão eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer agronomia. Quero 
fazer agronomia pois acho que é uma profissão muito agradável. E depois que 
terminar a faculdade eu pretendo me casar e formar uma família.

Mariane Maximiano dos Santos
Em primeiro lugar eu vou terminar o ensino médio, e depois vou fazer um 
cursinho para me dedicar mais e poder fazer uma faculdade. Não sei bem ainda 
que área quero escolher, no momento não escolhi a profissão que eu quero ter. 
Tenho duas escolhas mais ainda não escolhi a que quero. Ser veterinária ou 
fazer direito. E depois que eu terminar a faculdade pretendo me casar e formar 
uma família.

Carmelita Silva Vitoriano
Eu pretendo até mesmo antes de eu terminar o ensino médio trabalhar, fazer 
alguns cursinhos para aprimorar meus conhecimentos, e logo após fazer 
faculdade de psicologia, é uma área na qual me identifico muito, mas se caso 
de alguma forma me desinteressar com o tempo, também tenho vontade de 
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fazer pedagogia, penso que para escolher uma profissão para o resto da vida 
tenho que ser algo que agente goste, que nos faça bem, assim faz bem também 
a quem está ao redor e não se torna algo estressante. No entanto fora a 
faculdade, quero ao decorrer da minha vida estar sempre estudando, não só 
coisas relacionadas a profissão mais também outras áreas, porque acho que na 
realidade do mercado de trabalho é bom garantir outros tipos de conhecimento, 
levando em conta as dificuldades de emprego.Acredito que não é preciso uma 
vida de luxo, quero estar bem empregada, ter a minha casa, poder de alguma 
forma ajudar por mínimo que seja minha família, e para mim basta.

Nathália Tavares da Silva
Eu almejo, ter um bom emprego, trabalhar em coisas que eu gosto, não tenho 
uma total certeza do que de qual faculdade quero fazer, quero fazer, tenho 
que ver as coisas que eu queira que mais combina comigo, e que goste penso 
que todos devem trabalhar e ser formada em algo que se identifica muito, 
não adianta fazer uma coisa pensando que era o que gostava e depois ver que 
não era aquilo que queria, tenho que pensar não só na vida profissional, pode 
ser que com só cursos tenha um futuro bom por ter vários conhecimentos, as 
vezes acho que não vou usar alguns conhecimentos que não imaginava que ia 
precisar não adianta fazes tal coisa só para cassar dinheiro e depois não gosta, 
mais não tenho certeza ainda até porque sou uma pessoa muito indecisa, 
pretendo procurar trabalhar e estudar em algumas áreas que eu gosto para o 
resto da vida.

Jean Victor Rodrigues Fonseca
Imagino que igual a mim todos nós pensamos no nosso futuro. E eu penso 
muito no meu futuro e sempre tenho dúvidas, no que fazer, como fazer por 
onde começar. Mas cheguei na conclusão em estudar Ciências Econômicas, 
pretendo fazer na UEL se eu conseguir passar.Tenho fé em Deus que eu vou 
conseguir, pretendo que por mais que aconteça mudanças na minha vida quero 
estar sempre próximo da minha família. Pretendo ser um bom profissional e 
não apenas ter um bom emprego, uma boa condição financeira.
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Andreia Aparecida Alves
Conseguir passar na UEL, para fazer medicina, porque não tenho condição 
de pagar uma universidade particular e tenho muita vontade é o meu sonho 
medicina, então vou correr atrás, para conseguir realizar o meu sonho. E 
também quero fazer curso de inglês, para poder domina a língua  Inglesa. E 
mais no futuro, quando termina a minha faculdade de medicina, eu quero 
fazer uma especialização fora do país, para poder me aprofundar mais na 
minha área. E claro não quero ser uma profissional, que faz seu serviço só por 
dinheiro e acaba tirando vida de pessoas. Eu quero fazer meu serviço por amor 
e não só por dinheiro e ambição.

Victor Henrique
Eu pretendo terminar o ensino e me alistar no exercito, é um desejo que tenho 
desde criança, de ir po exercito e me tornar um homem formado com um bom 
físico. Depois que eu sair do exercito quero seguir a carreira militar, para mim 
e bom por eu ser grande e ter facilidade pra ganho muscular.

Flávia Antunes da Silva
Para o meu futuro eu quero estudar medicina, para ajuda a minha mãe e o 
meu padrasto. Eu quero estudar medicina porque eu gosto de ajuda os outros. 
Mais sei lá eu estou meio indecisa se eu faço mesmo ou não. Mais acho que eu 
vou fazer sim, eu quero trabalha com as minhas amigas que elas também quer 
fazer medicina, pois também medicina ganha um bom dinheiro.

João Vitor O. Sabimo
Eu me imagino trabalhando e estudando não quero dar um tempo como 
muitas pessoas fazem quero aproveitar que todas minhas memorias estão 
frescas e estudar eu quero ser fisioterapeuta e nas horas vagas vou fazer artes 
cênicas porque gosto muito de teatro e adoro mexer com pessoas e trabalhando 
como fisioterapeuta vou poder ajudar muitos jovens dessa geração que estão 
sedentários e dar vários conselhos para as pessoas eu tenho para mim que vou 
ser um ótimo profissional pode ser que com o passar do tempo eu mude de 
opinião e escolha outra profissão mas seja qualquer profissão que eu entre ou 
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estude eu vou ser bom e vou amar o que eu fizer porque tudo que se faz com 
dedicação da certo pelo menos é o que eu acho e espero que tudo isso que escrevi 
para meu futuro aconteça que ter dinheiro por não faz mal ter um pouco mais.

Milene Maria Prado Silva
Bem eu pretendo fazer uma faculdade de Ciências Biológicas de preferência na 
UEL. Pretendo me casar, me imagino daqui alguns anos viajando para vários 
lugares para exercer meu trabalho que por mim vai ser meu lazer, pois quando 
agente faz o que ama se torna lazer e não trabalho. Me imagino sendo bem 
sucedida tanto no profissional como no pessoal, pretendo fazer o ENEM, meu 
objetivo é passar pelo menos nos 5 primeiros lugares. Depois de formada e 
com alguns anos trabalhando gostaria de me casar e ter filhos. Também 
gostaria de fazer vários cursos de línguas estrangeiras como inglês, espanhol, 
francês, italiano, japonês entre outros, quero viajar pro Caribe, Nova Iorque, 
Paris, Tóquio, Egito, Hawai, pretendo fazer tudo isso e mais um pouco, ser 
reconhecida pelo que vou fazer também. Gostaria também de abrir uma casa 
para cuidar de animais. Este é um sonho que pretendo realizar e trazer muito 
orgulho a minha família e me realizar como pessoa, quero fazer só o bem sem 
olhar a quem.

Lana Carvalho Paula
Ao final do ensino médio, pretendo fazer faculdade de engenharia, depois me 
formar em uma engenharia e crescer nesta profissão. Depois disso pretendo 
me casar e ter a minha família, pois já estarei numa profissão excelente de 
um bom ganho, também tenho um sonho de ser veterinária, pois me dou 
muito bem com animais e gosto muito deles quem sabe mais para frente eu 
penso em fazer um curso de veterinária e realizar meu sonho, eu penso em ser 
muitas coisas, mas penso que não tem como ser tudo, penso em ser fotógrafa, 
veterinária, engenheira, médica, professora, quem sabe um dia eu consiga ser 
de tudo um pouco.
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Maria Hozanas de Carvalho
Ao terminar o ensino médio, pretendo fazer faculdade de medicina, e depois 
me casar e ter minha família, pois já estarei em uma boa profissão, de um bom 
ganho.

Leonardo Felipe de Oliveira
Eu pretendo acabar o ensino médio e entrar na faculdade para me formar na 
profissão de veterinário ou zootecnia para que eu possa arrumar emprego em 
alguma clínica veterinária ou sítios e fazendas e também para mim arrumar o 
meu próprio negócio e também possa cuidar dos animais do sitio que eu moro 
que dai meu pai não terá gasto com veterinário porque eu mesmo cuido dos 
animais e na zootecnia eu podia fazer rações para o meu pai usar na nossa 
leiteira para tratar do gado e também abrir o meu próprio negócio para 
vender rações e vou mostrar as pessoas o jeito certo de fazer a arquitetura de 
mangueiras, chiqueiros etc.

Gabrielle Alves Ferreira
No futuro eu me imagino trabalhando em um bom emprego, ter meu dinheiro 
para ajudar minha família, comprar um carro e fazer faculdade de geografia 
ou biologia, porque eu gosto de saber sobre rochas sobre os climas e tudo mais 
que se encaixa na profissão de geografia, ou biologia porque eu gosto de saber 
sobre as plantas e sobre os animais, eu quero viajar para aprender mais, eu 
quero ser uma pessoa independente.Quero também fazer pedagogia infantil 
porque eu gosto de crianças, quero ensinar para elas tudo que eu aprendi, para 
que elas tenham um bom futuro, tenham uma boa profissão.

Leticia B. da Silva
Eu pretendo estar trabalhando em um emprego muito bom até me formar em 
psicologia uma profissão que na minha concepção é maravilhosa, pois estuda a 
mente humana. Eu pretendo no ano de 2017 passar no vestibular, ainda não 
tenho uma ideia de qual faculdade cursar mais provavelmente será UEL. Por 
enquanto só penso no meu futuro profissional, pois já tenho total certeza que 
quero cursar psicologia, isso para mim é o meu maior sonho, muitos julgam 
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ser impossível pelo colégio que eu estudo ser público mais isso pra mim não 
vem ao caso, e sei que irei sim me formar em psicologia e serei uma excelente 
profissional, pois na psicologia estudarei melhor os seres humanos a mente 
humana e ajudarei muitas pessoas com seus devidos problemas, apenas de 
pensar em quantas pessoas ajudarei já me satisfaz muito. Isso que espero pro 
meu futuro.

Wellington Vieira dos Santos
Depois do ensino médio eu vou me alistar no exército e depois vou fazer 
faculdade de T.I. e depois arrumar um emprego fixo, se Deus quiser.

Elaine Martins Maciel
Eu me imagino com um emprego muito bom, tendo uma casa pra mim chamar 
de minha ter a minha casa. Eu quero fazer biologia, porque eu gosto de tudo 
que passa na biologia. Vou fazer um curso vou estudar, mais o mais importante, 
vou seguir meu sonho, não importa se vai ter muitas pessoas contra mesmo eu 
não vou desistir. Na questão da vida pessoal assim que eu terminar meu curso 
e tiver um vou dinheiro vou comprar uma casa.

Mateus Felipe Lopes da Silva
Após o ensino médio eu pretendo continuar estudando, até uns dias atrás 
eu não tinha ideia o que estudar. Moro em uma fazendo, e lá é um campo 
experimental e vai pessoas de outras universidades fazer estoque lá, e conheci 
um jovem que é agrônomo e está fazendo mestrado. Ele me falou muitas coisas 
sobre agronomia e eu acabei gostando.  E até então é o que eu pretendo estudar 
(agronomia). Vamos ver se é isso que o futuro tem pra mim.

Vinicius Pereira da Silva
Imagino eu trabalhando guardando dinheiro para fazer ima faculdade de 
engenharia da computação porque eu e meu amigo temos um plano de abrir 
uma empresa de computador porque é o que nós mais gostamos de fazer e é uma 
coisa que rende bastante dinheiro. Depois que eu terminar a faculdade me 
imagino mudando de país Japão, por exemplo, é um lugar onde a tecnologia é 
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muito valorizada sem contar que eu acho a cultura japonesa muito legal e eu 
gostaria de viver lá eu acho que é isso que eu imagino para o meu futuro.

Willian Gabriel de O. Jesus
Me imagino ser bem sucedido no futuro, espero terminar o ensino médio logo, 
assim ingressando na faculdade que eu desejar. No momento meu desejo no 
vestibular, é fazer Design Gráfico, assim depois de ter completado arrumar 
um emprego bom, para que eu possa ter uma vida que muitos desejam, 
infelizmente não são todas as pessoas que tem a oportunidade disso na vida. 
Mas não só isso, espero que eu não conquiste isso sozinho, mas também todos 
os meus amigos, que conheci até hoje todos tenham uma vida bem sucedida, 
assim espero do futuro claro que tem muitas outras coisas que desejo para 
o futuro, mas não haveria necessidade de colocar aqui. E esse foi um grande 
resumo de um pedaço do meu futuro.

Yasmin Moura
Há uma grande dificuldade no pensamento de todos, sobre o que fazer, como 
fazer e mais ainda em como chegar lá.  No meu futuro, há uma certeza, 
quero fazer faculdade de agronomia. Não há no meu planejamento uma 
exata faculdade mas eu tenho consciência de que os valores de mensalidades 
alcançam preços absurdamente altos, para pessoas que como eu, tem uma boa 
qualidade de vida, mas nada para ser esbanjado. Independente de conseguir 
passar esse ano ou não, eu continuarei tentando pois é muito importante. 
Sabemos da importância de garantir um ensino superior para o futuro, pois 
hoje p mercado já  está muito concorrido, e cada dia que se passa, isso só 
aumenta. Quero ser uma profissional qualificada, com doutorado em pesquisa 
agronômica, cursos no exterior e voltar para o país fazendo a diferença. Eu 
penso que se todos quisessem fazer a diferença, teríamos um país melhor. 
Assim posso concluir meu planejamento.

Katia Martins Moreira
Eu pretendo fazer um curso para estilista porque eu gosto muito de desenhar 
coisas que são da moda. Pretendo ser uma estilista bem dedicada fazer belas 
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roupas de vários estilos. Depois que eu me formar eu vou exercer minha 
profissão. E também pretendo formar uma família. E ser uma grande estilista.

Heloisa dos Santos Soares
Eu pretendo terminar o ensino médio e fazer um vestibular e se eu conseguir 
passar eu quero fazer para veterinária ou biologia não sei ainda qual faculdade 
eu pretendo fazer. Eu escolhi uma dessas faculdades porque eu gosto de biologia 
é uma das matérias que eu tenho mais facilidade de aprender. E depois que 
terminar o curso eu pretendo exercer e abrir uma clínica veterinária.

Marta Aline dos Santos
Todos nós sonhamos com um futuro bom, que sejamos bem sucedidos e muitos 
pensam em primeiro no dinheiro em ganhar bem, na minha opinião o melhor 
é o conforto nada melhor do que você fazer o que você gosta. O curso que 
pretendo fazer na faculdade é psicologia não é uma área que da muito dinheiro 
e também é muito concorrida, mas é meu sonho.  Sonho com um futuro melhor 
de um mundo melhor com pessoas melhores, sonho em um futuro onde haja 
igualdade, não tenha preconceito e que todos tenham o mesmo direito. Como 
falei um pouco a cima sobre o curso que pretendo fazer, vou lutar para me 
dar bem e conseguir conquistar todos os meus sonhos, e espero que todos que 
sonham em um futuro melhor consigam e nunca desistam.

Daniele Brito Nascimento
Primeiramente estou no terceiro ano do ensino médio, vou ter mas chances 
de conseguir uma bolsa na faculdade, já que não poderei pagar a faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo que gosto muito. Fiquei indecisa em escolher meu 
futuro pois sou uma pessoa que gosta de muitas atividades diversificadas como 
tirar fotos, amo desenhar, adoro animais e matemática. Então ainda posso 
escolher outro sonho, pois cada sonho que deixamos para trás é um pedaço 
do seu futuro que deixa de existir. Se eu quiser alcançar um objetivo distante 
tenho que dar muitos passos curtos e vou chegar conquistar uma faculdade 
ou um curso técnico. A vida é um eterno aprendizado quero conquistar todas 
as minhas metas e sonhos e triunfar porque sei exatamente para onde vão. 
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Arquitetura e Urbanismo é ainda meu objetivo. Quero estar preparada para 
todas as dificuldades que virão para que possa enfrentar, obstáculos e chegar a 
meus objetivos e metas. Mas vou pensar ainda se é exatamente que quero para 
meu futuro. Eu quero. Eu posso. Eu vou conseguir!

Rafaela Maximiano dos Santos
Esse ano vou fazer o ENEM, quero atingir uma boa nota, quando eu terminar 
o 3° ano também quero atingir uma boa nota pra mim entrar na universidade 
e cursar Educação Física que é o curso que eu quero. Eu penso em me casar só 
quando eu terminar minha faculdade, assim eu estarei exercendo a profissão 
que eu tanto quero quando eu poder também quero fazer faculdade medicina 
veterinária, acho interessante essa área, mais primeiramente Educação Física 
que é meu foco, quero fazer licenciatura e Bacharel vou me especializar bem 
nessa área. Para o meu futuro quero estar formada, quero ter um bom emprego 
na área de Educação Física e se tudo der certo quero também estar cursando 
medicina veterinária.
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DISTRITO DE MARAVILHA
Colégio Estadual de Maravilha

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Tauane
Imagino meu futuro em uma faculdade, prestando psicologia, porém estou um 
pouco confusa em qual universidade estudar. Meu sonho era fazer na UEL, 
mas meu curso é integral e minha família não tem condições de me “manter” 
lá dentro, porque querendo ou não gasta muito. Por esse motivo estou 
pensando em estudar em uma faculdade particular, pois poderei trabalhar e 
mesmo que tenha minha família me ajude ainda, será custo menor. Mas estou 
pesquisando bastante sobre esses projetos qual a UEL disponibiliza, como as 
bolsas de estudos e estou me animando muito. Estou confiante e certa do que 
eu quero, acredito que tudo dará certo e mesmo diante das dificuldades eu sei 
que conseguirei. Após o termino do meu curso, quero trabalhar na minha área 
com muito amor e carinho.

Geovana Fernandes Moura
Nos meus pensamento, vou prestar vestibular e começar a faculdade de 
medicina veterinária e cuidar de animais de grande porte e trabalhar em sítios 
e fazendas. Quero continuar a fazer meus cursos de piano e canto e dar aula 
pra crianças de musicalização. Para crianças que não tem condições para pagar 
um conservatório ou escola de música. Quero fazer isso para ficar rica ou algo 
assim, mas para ter uma vida confortável com minha família na igreja sempre 
cantando e ajudando o próximo a ser feliz. Sempre estar com minhas amigas e 
viajar e conhecer lugares bacanas do mundo.

Alessandra de Souza Reis
Me imagino fazendo faculdade de pedagogia, ainda não sei em qual área atuar, 
se trabalho com crianças ou ensino médio, mas acredito que posso mesmo que 
seja um pouquinho contribuir para o futuro de alguém. Imagino que daqui 
uns dez anos tenha concluído a faculdade, esteja constituindo uma família. 
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Quando penso que daqui menos de um ano não serei mais aluna no ensino 
médio fico um pouco perdida, mas espero que qual for a minha escolha eu seja 
bem sucedida e esteja fazendo algo que goste.

Rafaela Garcia da Silva
Bom daqui cinco meses vou ser mamãe, isso não estava nos meus planos. 
Vou ter que mudar todos os planos que eu tinha para o meu futuro, eu estava 
planejando em terminar o ensino médio e fazer faculdade de pedagogia. Meu 
plano agora é esperar um ano até meu futuro filho estar com uma boa idade 
para começar a prestar concursos públicos e fazer faculdade de pedagogia, pois 
sempre admirei essa profissão.

Francieli Cristina dos Santos Oliveira
Eu imagino terminar os meus estudo fazer um curso da UEL que é o meu sonho 
fazer agronomia ter uma vida boa depois se eu conseguir passar na agronomia 
quero me cursar em um curso de modelo e pretendo seguir uma vida boa nas 
minhas carreiras quero dar do bom e do melhor para minha mãe e meu pai que 
sempre batalharam por mim mas se acaso eu virar agrônoma quero comprar 
uma fazenda para mim morar ai mais para frente quero casa ter filhos e dar 
do bom e do melhor a eles quero ter a minha vida própria para não depender 
dos meus pais. Mais se Deus quiser vai dar tudo certo na minha vida minha 
carreira e nas profissões de agronomia e modelo.

Sthefany Kamila de Carbalho
Eu imagino meu futuro muito bom pois em enfermagem é o meu maior sonho, 
pretendo trabalhar enquanto não me formo, ter uma boa condição de vida para 
ajudar minha família, quero construir minha própria vida estável, ter minha 
casa própria um carro me sustentar sozinha pretendo me casar quando eu já 
estiver formada em medicina depois dos meus vinte e cinco anos não pretendo 
depender do meu marido, quero ter um filho só, eu imagino meu futuro assim 
e vou fazer o possível para construir isso no meu futuro.
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Ana Claudina Moreira Splendor
Imagino meu futuro estudando quero me dedicar muito pra formar em 
veterinária porte grande, quero muito me formar em veterinária, pois amo 
animais e veterinária porte grande meche com animais maiores cavalo, vaca, 
etc. Gosto muito de animais ainda mas cavalo por isso vou me dedicar no 
máximo pra me formar e ser uma ótima veterinária. Acho muito interessante 
a área de cuidar dos animais dar um carinho por eles. Eu vou ser veterinária 
porte grande.

Marcio Ap. dos Santos
Sinceramente, estou sem um rumo definido, antes eu pensava muito em servir 
o exército, não por querer mas por falta de ideias e desanimação. Apesar de 
muitos dizerem que sou muito inteligente não acho isso e principalmente algo 
não muito necessário, o mais importante é ser alguém mais [...], quero dizer, 
saber falar com todos pois dessa habilidade, comum, mas que não desenvolvo 
muito bem, não disponibiliza só inteligência há também a experiência. Então 
depois uns anos me imagino estudando, talvez história, filosofia, sociologia, 
música ou qualquer outra coisa e ganhando cada vez mais liberdade ao falar, 
ficando decidido sobre os passos seguintes. Ah na verdade a jornada é feita 
de surpresas, sendo assim espero que fique surpreso comigo mesmo e com as 
coisas do futuro. Por fim, desejo tentar o curso superior de história, seguir a 
dica de uma professora, essa é a hora de atirar no escuro para ver se acerto 
algo, pois quando estiver mais velho, precisará ser algo muito bem pensado e 
planejado.

Pedro H. Gonçalves dos Santos
Ao final do ensino médio, pretendo continuar minha profissão já sou 
economíario, mas pretendo fazer faculdade de Direito, Direito? Sim, acho 
Direito uma faculdade muito bacana e útil, não que todas as outras não sejam 
importantes, porem gosto do ramo, após final da faculdade, espero tomar 
“coragem” e abandonar o ramo da economia e prestar concurso na polícia 
federal, quem sabe voltar para o ramo jurídico da caixa. Sair de Londrina e ir 
para Foz do Iguaçu. Quem sabe um dia voltar para Londrina, como delegado 
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federal. E um dia voltar para o local onde vivi minha vida. E aqui criar meus 
filhos para com uma boa escola, uma boa faculdade, e que eles possam realizar 
seus sonhos, assim como pretendo realizar os meus.

Gabriel da Rocha Carvalho
Eu me imagino com filhos, com um trabalho bom e cursando Direito para 
entrar na polícia federal. Também penso em dar um estudo para meus filhos 
e ter uma vida tranquila sem ter que trabalhar muito, no sol. Depois eu penso 
em fazer Física ou filosofia como segunda opção por hobbie.

Aline Aparecida Fraga
Eu pretendo prestar vestibular de Educação Física, pois é uma profissão que 
eu gosto, e acho muito interessante. Quero exercer minha profissão na área da 
academia, também vou fazer curso técnico de massoterapia para trabalhar em 
clínicas e hospitais. Quando estiver formada e trabalhando, pretendo  casar e 
ter dois filhos, ou morar com minha irmã mais velha, para viajar e conhecer o 
mundo. É o que eu espero do meu futuro.

Silvio de Oliveira
Imagina seu futuro? Eu me imagino a polícia em Direito prestado concurso 
para ajudar meu pai nas plantações. Quero também daqui uns dez anos estar 
casado ter filhos casa própria, ter um carro e duas motos.

Gabrielli de Moura Pereira
Meu futuro está distante, então é bem natural que eu já começo a planejá-lo. 
Eu quero pra mim um futuro prospero e quero ter sucesso na mina carreira 
e na minha vida pessoal. Sonho em passar na UEL para fazer faculdade de 
arquitetura ou pedagogia, caso eu não exerce ou me adaptar ao cargo sonho 
em passar na policia federal. Nosso futuro só depende de nós mesmo, por isso 
devemos correr atrás dos nossos sonhos. Depois de formada quero me casar 
com o rapaz que namoro, pois vejo nele meu futuro com filhos lindos e depois 
curtir a vida com minha família.
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Andreia Rafaela dos Santos Silva
Fazer faculdade de administração e fazer um curso de inglês ao terminar o 
curso e a faculdade fazer um intercambio para os Estados Unidos em Nova 
Iorque por um ano. Me casar com vinte e cinco anos ter meu filhos com vinte 
e sete anos se possível uma menina e um menino um casal.  Trabalhar em um 
Banco ser gerente, ganhar um bom salário. Fazer como lazer cantar e tocar 
algum instrumento, fazer um curso d culinária após me aposentar. Me dedicar 
a família e a parentes. Irei fazer o ENEM, vou tentar entrar para a UEL com 
uma bolsa de estudos após terminar o Ensino Médio.

Carlos Henrique de Souza Silva
Eu quero ser um jogador de futebol e fazer um curso de engenharia elétrica. 
Mas esse negócio de futebol acho que não vai ser então quem sabe um curso.
Quem sabe também no meio da agricultura.

Edvandro Garcia
Meu futuro eu imagino fazer um curso de mecânico e dar continuidade nas 
Atividades do meu avô. Eu imagino ser um bom mecânico de alta qualidade de 
Londrina e região. Eu acho legal as atividades de colher e plantar e por causa 
disso já vem de gerações dos meus avôs tataravôs. Eu imagino fazer esse curso 
para ganhar um bom dinheiro e fazer o que eu gosto.

Layana Bernardo dos Santos
Então eu penso em começar a trabalhar em qualquer coisa por um tempo. E 
começar fazer um curso de computação trabalhar primeiro pra conseguir pagar 
um curso. Ai fazer um curso, pegar firme num emprego para fazer carteira 
de motorista e depois conseguir tirar uma moto pra ficar mais fácil pra mim 
trabalhar. E fazer um curso para conseguir um emprego melhor.

Lesley Rodrigues Pedroso
Ainda não parei pra pensar exatamente no que vou fazer futuramente mas já 
tive ideia de fazer medicina mas tem que estudar mais e quero uma coisa não 
leve tanto tempo para estudar. Ainda estou no segundo ano mais no terceiro 
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quero me dedicar a alguma coisa que me leve a algum lugar ter um emprego 
algo que possa me manter sozinha, mas até lá penso em trabalhar antes em 
algo que eu goste, trabalhar de atendente eu gosto disso, quem sabe eu sigo 
com isso mais pra frente tente nunca é de mais então não custa tentar.

Daniel Matias de Souza F.
No final do ensino médio eu quero seguir carreira no futebol como profissional. 
Caso eu não consiga ser um jogador de futebol eu vou fazer um curso de 
computação. Eu quero seguir a minha carreira no futebol porque eu aprendi a 
gostar do futebol. Com cinco anos de idade e hoje em dia não pretendo mudar 
de profissão tão fácil.

Lucian da Silva
Um futuro melhor pra mim como um bom serviço e um salário adequado que 
eu possa manter minha família. Eu trabalho de montador de móveis gosto do 
que eu faço mas eu pretendia fazer uma faculdade de veterinária sou casada 
tenho dois filhos e pretendo cuidar bem dela.  Estou voltando a estudar depois 
de oito anos que atingir meus objetivos de tracei na minha vida para melhorar 
a minha vida.

Leonardo Costa
Eu me imagino um Engenheiro Agrônomo. Ter um bom emprego, tirar CNH 
comprar meu carro, moto e casa. Preparando-me para começar um curso de 
marketing pessoal para aprender a elaborar currículo e me comportar em 
entrevistas.

Renan Diego Silva
Eu não espero uma vida fácil pois se o presente já tá complicado, o futuro 
até me assusta. Porém isso não quer dizer que eu vou me acomodar, eu não 
pretendo “parar” após o Ensino Médio, planejo fazer engenharia elétrica em 
alguma universidade, seja pública ou particular, mesmo sendo esta última 
meio que improvável, pode parecer que reclamo demais, porém costumo ser 
bem realista sobre meu presente e futuro. Mas apesar das dificuldades que sei 
que vou encontrar, eu tenho esperança de um futuro melhor.
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DISTRITO DE LERROVILLE

Colégio Estadual Maria Helena Davatz

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Erivelton Oliveira Marcilio
Eu quero fazer uns cursos mas principalmente me formar em medicina 
veterinária fazer uma faculdade primeiramente e eu também quero fazer 
cursos de informática, curso de soldado etc. Mas minha meta é me formar em 
veterinária é isso que eu pretendo.

Luis Henrique de Souza Lima
Eu me imagino uma pessoa nobre sempre disposto a ajudar as pessoas no que 
eu puder o que estiver a meu alcance e também ter o meu próprio negocio de 
veterinário porque eu me imagino no futuro um grande veterinário porque eu 
gosto muito de mexer com animais.

Roberta da Silva Nascimento 
Inicialmente eu não desejo algo muito divergente. Pretendo cursar uma 
faculdade de medicina na área de psicologia ou pediatria, ainda não sei ao 
certo, comprar um apartamento em Londrina (por causa da localidade e tudo 
mais) e trabalhar com algo relacionado a Web Designer enquanto  eu não 
alcançar essas metas pessoais.

Maiara Domingos Lopes
Passar no vestibular, e trabalhar também, continuar estudando sempre 
para poder alcançar os meus objetivos que é se formar em fisioterapeuta ou 
nutricionista.  Espero que quando eu sair do ensino médio encontre um ótimo 
trabalho, ou ajudar o meu pai organizar o trabalho dele que é no sítio.

Ariadne Mariane Garbossi Pinheiro
Eu me imagino cursando medicina em uma universidade pública na (UEL); 
Este é meu sonho desde garotinha, já dizia que seria uma médica, advogada 
ganhar brinquedos relacionando o profissional como: Estetoscópio, 
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termômetro, seringas, soro de brincadeira, a cada ano essa paixão só aumenta, 
e vem também aquela insegurança, será que eu conseguirei?  Meus pais não 
tem condição de pagar um cursinho pré-vestibular e o da UEL é só pra quem já 
concluiu o ensino médio, assim se eu esperar “perderei” um ano, que já podia 
estar em uma faculdade. Por isso estou estudando em casa, me dedicando e 
entrego nas mãos de Deus, se ele quiser eu passarei (e ele há de querer).

Daniel [...]
Eu pessoalmente desejo muito terminar o ensino médio, eu vou terminar se 
Deus quiser, mas não pretendo estudar, não pretendo fazer nenhum tipo de 
faculdade, mas eu pequeno sonho em ser agrônomo, mas não é aquela vontade, 
aquele sonho meu sonho, meu desejo mesmo é ficar no campo junto com a minha 
família trabalhar com trator, colhedeira, no campo faz de tudo, trabalhamos 
com tudo isso é meu sonho meu desejo, eu imagino meu futuro assim, ter uma 
família um dia, uma mulher, filhos, uma boa moradia, nossa tem muita coisa, 
para contar mais o que mais imagino no meu futuro é isso.

João Manuel
Sair da escola e ir para o mercado de trabalho arrumar um bom emprego e 
ajudar o meu pai nos serviços dele enquanto eu não arrumo outro enquanto 
isso eu ajudo ele na roça e assim vai indo até eu arrumar outro serviço melhor 
para trabalhar e tirar a carteira de motorista  e ficar em um serviço melhor 
[...].

Talia Moreira
No meu futuro ei imagino eu ser uma medica ajudando todos aqueles que 
precisa eu admiro muito essa profissão esse é meu sonho pretendo quando eu 
terminar o ensino médio fazer uma faculdade tentar realizar esse meu sonho 
porque eu tenho muita fé que vou conseguir e não vou desistir quero ser alguém 
na vida poder me expressar ajudando as pessoas ao meu redor admiro muito 
essa profissão. Ter um bom emprego também em que eu posso a ganhar um 
bom salário para manter a minha família. Por isso preciso estudar bastante 
focar no que eu quero ser porque está muito próximo do que eu imagino e sei 
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que Deus vai me ajudar realizando meu sonho eu fé e ele não falha nas nossas 
escolhas porque Deus está presente em toda a nossa família ele sabe tudo de 
nós ele está com a gente. Eu me imagino que meu futuro ira de ser assim se 
Deus quiser!

David Nascimento de Souza
Ao sair do ensino médio, pretendo conseguir um emprego em alguma firma 
como operário, pois não tenho nenhuma especialização, o que vou ter que fazer 
é poupar o máximo de dinheiro possível e pesquisar bastante para ter certeza 
de qual profissão quero seguir, hoje penso em cursar faculdade de arquitetura 
pois sempre gostei disso, mas arquiteto não é a profissão que mais interessa, 
mas acho que é a profissão que está mais ao meu alcance. O que eu queria 
mesmo é me formar em biologia mas não pra ser professor, me interesso muito 
por evoluções científicas e pesquisas importantes. Sobre isso que preciso me 
informar mais, como e o que fazer pra ser um cientista, creio que não seja fácil 
e também muito caro. Mas vou fazer o que puder para me formar em biologia 
a final na vida tudo o que é bom é difícil.

Larissa
Bom, ao final do ensino médio pretendo fazer um concurso de carreira prestar 
vestibular e se tudo correr bem, fazer faculdade de arquitetura, ou me alistar 
e servir ao exército brasileiro.

Jaqueline Barbosa Lopes
Eu imagino fazendo uma faculdade de Psicologia, trabalhar em algum lugar 
onde possa trabalhar de dia especificamente em loja.
Gabriela Oliveira
Eu espero conseguir cursar biomedicina. Mas caso isso não seja possível, irei 
fazer enfermagem.

Caciane [...]
Ao final do ensino médio eu pretendo trabalhar de dia e fazer uma faculdade 
de, embora eu ainda não tenha decidido qual faculdade quero fazer.
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Ariane C. L. Eva
Pretendo fazer o ENEM e vestibular para o ano que vem vou me mudar pra 
Londrina com os meus avós em busca de melhorar financeiramente arrumando 
um emprego e fazer faculdade de Direito.

Carolina Aires Medeiros
Eu quero fazer faculdade, medicina ou biomedicina, se eu não conseguir passar 
no vestibular eu vou fazer cursinho e trabalhar dar um rumo na minha vida, 
mas jamais vou desistir de fazer faculdade, quero estudar bastante para dar 
um futuro melhor para minha família.

Edineia Solange
Quando eu terminar o ensino médio eu quero começar a trabalhar em um 
comercia (loja de roupas, calçados, etc.), mas ainda não decidi se vou cursar 
ou continuar a estudar.

Antonio Carlos Izidoro
No futuro após terminar o ensino médio pretendo fazer faculdade de biologia, 
ou servir o exército brasileiro.

Jhonatan da S. Barbosa
No futuro eu quero ser jogador de futebol mas se eu nçao conseguir eu quero 
servir o exército.

Josias Solis Thomé da Silva
Fazer um curso técnico de algo que no interesse, e trabalhar.

Nelson Viniciu
Um futuro promissor, marcado de felicidade, serei um bom psicólogo, um bom 
pai. Serei um bom profissional, com uma carreira sólida. Lutarei para ter 
uma boa casa e bons filhos. E estes terão a minha imagem. Estarei sempre 
procurando conhecimento, tentando sempre aprender e me especializar. 
Procurando evoluir mentalmente e profissionalmente.
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Débora Santos de Araujo
Quando eu terminar o ensino médio eu não pretendo fazer faculdade como já 
sou cabeleireira e manicure penso em montar meu próprio salão e ir fazendo 
alguns cursos para me especializar mais no que eu faço.

Jenyffer Caroline
Eu imagino meu futuro de acordo com o que eu planejo fazendo minha 
faculdade morar em Londrina pois é lá que pretendo fazer minha faculdade e 
em Londrina existe muito mais oportunidade do que Lerroville, mas acesso a 
saúde, educação porque Lerroville não tem hospitais bancos, escolas maiores, 
postos de gasolina e etc. Irei fazer faculdade de pedagogia e não  vejo grandes 
oportunidades aqui para mim.

Guilherme Lemes Gonçalves
Ser agrônomo e trabalhar em cooperativas ou trabalhar em fazenda colhendo 
e plantando.

Maria Luiza Santos Dias
Imagino fazendo uma faculdade talvez me mudar para Londrina arrumar um 
emprego. Imagino em uma boa faculdade fazendo o curso que gosto, trabalhar 
na minha área.

Willian Barbosa Massoni
Ao final do ensino médio eu quero prestar uma faculdade de medicina 
veterinária ou administração e arrumar um emprego em agum desses dois 
tipos de profissão.

Luiz Gustavo P. Pantim
Ao encerrar o ensino médio, pretendo entrar em uma faculdade, se formar em 
engenharia civil, para poder ter um futuro bom, dar uma qualidade de vida 
boa para meus filhos, também pretendo entrar em um emprego, que de certo 
de trabalhar e estudar além de estar ganhando meu próprio dinheiro vou estar 
garantindo meu futuro e fazendo o que eu gosto.
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Eduardo G. Santos Rodrigues
Eu pretendo cursar a faculdade de agronomia, arranjar um bom emprego 
nessa área e trabalhar com o que gosto de fazer.

Matheus R. de Medeiros
Quero fazer uma faculdade de Administração e comandar meu próprio negócio. 
E ser bem sucedido.

João Vitor Nascimento de Oliveira
Ao acabar eu quero fazer uma faculdade que eu não decidi o que eu vou cursar 
ou um curso profissionalizante para ingressar em algum trabalho. Eu quero 
trabalhar como agrônomo ou quero mexer com moto ou [...].

Claudeci Gonçalves P. Junior
Ao terminar o ensino médio irei fazer faculdade para engenharia civil e ao 
terminar a faculdade arrumar um emprego na área.

Stella Juliane Araujo
Ao final do ensino médio eu pretendo fazer uma faculdade de psicologia, me 
interesso muito sobre a mente humana. Depois da faculdade quando estiver 
bem especializada nessa área, abrir um consultório. Na minha opinião um 
psicólogo e muito importante, ele ajuda muitas vezes a superar um trauma 
de infância ou qualquer algo do tipo, podemos confiar e isso é importante. 
Pretendo viajar para todos os lugares do mundo ajudar as pessoas de alguma 
forma. Constituir uma família e ajudar no que for preciso para um mundo 
melhor.
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DISTRITO DE GUARAVERA

Colégio Estadual de Guaravera

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Monise de Lima Prestes
Nossa que pergunta difícil o que eu quero para o meu futuro, mais vamos lá 
para começar quero terminar os meus estudos e fazer faculdade e quero ser uma 
veterinária. Eu acho fantástica a profissão de veterinária porque posso cuidar 
dos animais vacinar dar banho tosar e tudo isso que essa profissão exige para 
seguir. Mais eu também sei que precisa muito do meu esforço mais eu sei que 
eu vou conseguir com garra vou chegar lá. Também me dedicarei por inteiro no 
meu futuro porque para mim eu quero o melhor. E construir um futuro perfeito 
onde eu possa viver melhor e sentir bem com algo que construirei com meu 
saber. E sei que o nosso futuro quem constrói somos nós mesmos, e é isso quero 
meu futuro assim.

Maria Eduarda da Silva e Souza
Eu pretendo fazer uma faculdade de preferencia na UEL, ou se eu não conseguir 
entrar na UEL vou tentar financiar uma faculdade, porque sem faculdade eu 
não vou ficar. Pretendo fazer agronomia ou engenharia civil, pretendo fazer 
uma dessas duas porque engenharia civil eu acho muito legal em tudo sobre 
essa área, mas se eu não conseguir, vou tentar fazer agronomia, eu acho 
muito legal agronomia, mas eu vou fazer agronomia porque meu irmão faz, 
dai quando eu terminar a faculdade de agronomia meu irmão vai me ajudar a 
arrumar um emprego nessa área.

Vitória Cristina de L. N.
Eu imagino um futuro bom saindo do ensino médio e quero me formar ou em 
bombeira ou policial e ter um futuro com uma profissão que eu gosto e que 
eu possa ajudar as pessoas. Outra profissão que eu também pretendo ter é 
medica, ou seja, fazer curso de medicina que é uma profissão boa e que também 
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pode ajudar várias pessoas mais se eu fazer de medicina quero trabalhar no 
hospital do câncer para alegrar as pessoas que lá estão internadas  mesmo 
com algumas pessoas que perdem a vida lá mais mesmo assim você ajuda 
elas a pensar positivamente e não deixa elas tão só e a gente da o carinho que 
elas precisa e elas te retribui com um sorriso um sorriso que só você se sente 
a melhor pessoa do mundo. Eu acho que se eu me formar em algumas dessas 
profissões eu vou estar bem feliz porque são as profissões que eu mais gosto e 
que eu acho muito legal e pra mim vai ser o sonho da minha vida.

Sarah Jenifer dos Santos
Ao terminar o colégio eu não penso em ficar parado, em casa sem fazer nada, 
eu sou uma pessoa que pensa muito grande e já tento nesta idade planejar 
meu futuro da minha maneira que e bem assim “Eu quero ser advogado” “Eu 
quero ser cientista” Quero ser grande nesta vida, mas vamos falar sobre o que 
eu mais quero fazer Direito trabalhar ser bem útil para meu trabalho, dar o 
melhor de minha pessoa! Nada é do modo que imaginamos, sei que vou ter 
muitas barreiras para enfrentar, eu sei que nada vai ser fácil, mas vou fazer o 
possível para realizar meus sonhos... Agora vamos falar sobre o que eu imagino 
literalmente. Quero ter uma vida boa, dinheiro não é tudo para mim, dinheiro 
não compra felicidade e nem os sorrisos, alguns pensam em fazer as profissões 
para ficar rico... já eu procuro é fazer o que eu me sinto feliz, grato e orgulhoso 
de mim por estar fazendo o que eu gosto. Pretendo ser uma advogada de 
sucesso, não por dinheiro claro vou querer ganhar bem óbvio, mais o sucesso 
que mais quero é as pessoas gostarem de meus serviços!

Matheus Matias da Cruz
Eu imagino meu futuro de uma forma ótima eu assim que terminar o ensino 
médio pretendo fazer faculdade de direito ou de medicina na qual são duas 
áreas muito boas. E assim que concluir minha faculdade pretendo ir para 
o exterior, pois lá no exterior as chances de crescer na carreira e melhor e 
assim não pretendo parar por aqui eu também pretendo fazer faculdade de 
ciências da computação e administrador de redes no qual já tenho um pouco de 
experiência em programação, esse é o futuro que pretendo pra mim eu sei que 
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essa caminhada não será fácil mas vá em frente apesar que sem sacrifício  não 
há vitória. Eu sou programador [...] na qual já tenho uma facilidade extrema 
de aprendizado ainda tem tempo pra mim decidir qual área seguir.

Fabiano de Souza Jorge
Quando eu completar o ensino médio quero ir direto fazer faculdade pra passar 
em medicina porque o Brasil está em falta de médicos e eu quero isso para meu 
futuro poder ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda médica porque 
todos os dias vejo noticias em jornais pessoas que estão morrendo dentro de 
hospitais e é isso que está me motivando a fazer a faculdade de medicina.

Janaina Fernanda da Silva
Quando eu terminar meu ensino médio penso em fazer faculdade de 
nutricionista ou de fisioterapeuta ainda estou pensando bem sobre esses dois 
em qual irei escolher. Depois da faculdade penso em trabalhar numa dessas 
profissões em que mais gosto.

Amanda Viana da Silva
Depois que eu finalizar o ensino médio eu pretendo fazer faculdade de 
medicina (UEL). Eu pretendo fazer faculdade de medicina porque eu acho 
muito importante cuidar de outra pessoa quando ficar doente. Mas também 
depois que eu terminar a faculdade pretendo prestar vestibular e começar a 
trabalhar.

Aline Vitória Ribeiro
No final do ensino médio eu penso no meu futuro fazer cursos para se formar 
em medicina. Eu quero fazer uma faculdade de medicina ter minha própria 
clinica particular trabalhar em um hospital meu sonho sempre foi trabalhar 
em medicina eu acho que é uma profissão muito boa que ajuda as pessoas salva 
vidas, mas sei que nem sempre vai ter alegria haverá tristezas pessoas que vai 
está lutando pela vida e a gente tentando ajuda mas não consegue porque não 
tem mais nada pra faze pra ajudá-lo.
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Franciele de Souza Mateus
Depois que eu terminar o ensino médio vou fazer faculdade de veterinária ou 
advogada são profissões que tem que ter reponsabilidade. Eu quero ter um 
futuro brilhante cheio de conquista quanto na vida profissional quanto pessoal 
ao lado dos meus amigos, família de pessoas que me querem meu bem. Eu gosto 
mais da profissão de veterinária mais a da advogada vai exigir bastante mais 
vou ter tempo para pensar sobre essas profissões.

Maria Eduarda de Souza Teixeira
Eu imagino numa faculdade boa que eu sai de lá com uma boa profissão e que 
eu possa ajudar meus pais e ter minha família e fazer o que eu gosto e  espero 
que não seja muito ruim a profissão que eu escolher para eu não me arrepender 
no final e que eu posso ajudar minha famílias e que eles me aconselhem a 
fazer o que eu gosto e que eles fiquem felizes por mim e pela minha família e 
ter minha própria casa e poder ajudar minha família no que eles precisar de 
ajuda eu vou poder ajudar e eu estou em duvida em que faculdade fazer se de 
veterinária ou de música.

Aline C. R. dos Santos
Eu tenho muitas metas e sonhos mas o meu foco principal, com toda certeza 
é passar em medicina na UEL. Sei que é um desejo e tanto, portanto terei de 
me esforçar muito para alcançar meu objetivo, sei que precisarei me dedicar 
totalmente aos estudos nos primeiros anos da minha vida, sei que terão muitos 
obstáculos nessa minha jornada e que nos tempos mais obscuros sentirei 
inúmeras vezes uma enorme vontade de desistir, mas o mais importante é que 
tenho total certeza de que a minha vontade de vencer é e sempre será bem 
maior do que qualquer obstáculo que esteja por vir. Reconheço também que 
falar inglês e espanhol fluentemente, sei que é um conhecimento mais que 
essencial para minha vida pessoal e profissional. Por enquanto essas são as 
minhas únicas propriedades para a minha vida, minhas principais metas para 
o futuro.
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Igor Matheus Alves Ribeiro
Eu quero no futuro acabar a escola e entrar e um curso de [...] fazer uma 
faculdade para virar policial como [...]. E tem gosto da profissão de ser 
pedreiro [...].

André da Silva
No meu futuro eu quero ser jogador de futebol, sempre sonhei por isso e se Deus 
quiser eu chego lá. Cada dia um momento bom está chegando, e se aparecer 
algumas oportunidades eu vou abraçar e correr atrás.

Lucas Gonçalves dos Santos
Eu imagino eu num time de futebol lá da Europa se isso um dia acontecer ia 
ser uma honra de jogar lá perto daqueles caras que hoje são os melhores do 
mundo. Aqui tinha o Neymar no Brasil depois que foi para a Europa agora 
virou fantástico.

Graziele Rodrigues
Eu imagino que vou continuar estudando ou fazendo algum curso, curso de 
astronomia ou bioquímica pretendo trabalhar para ajudar meus pais nas 
despesas de casa e me formar em um dos dois cursos que gosto ou só  me 
especializar e me formar em veterinária de grande parte, depois se eu conseguir 
passar em algum desses três cursos pretendo procurar um emprego melhor e 
fazer curso de línguas, quero aprender a falar muito bom em inglês e espanhol 
e também um pouco o latim, com o meu esforço com o trabalho quero viajar 
para Dallas no Texas e pretendo levar meus pais junto comigo, meu sonho é 
conhecer Dallas e Lawrence no Kansas, sonho que pretendo realizar com meu 
esforço.

Valéria Batista de Camargo
Então quero muito terminar meu ensino médio para mim pode ter um bom 
emprego uma vida boa pra lá na frente meus pais e meus professores possam 
se orgulhar da aluna que eles ensinaram e realmente prestou atenção no que 
eles passaram uma essa parte da vida nos ensinando. Eu quero muito fazer 
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uma faculdade de Direito, mas se acontecer e eu não conseguir passa eu quero 
fazer curso pra mim ser alguém na vida e lá na frente eu pode arrumar um com 
emprego e dar um futuro pros meus filhos dar uma boa educação e pode dizer 
pra eles o quanto é bom e o quanto é importante estudar.

Alisson Fernandes Ribeiro
Ao final do meu ensino médio eu pretendo fazer uma faculdade de agronomia, 
sei que é difícil, mas é um bom futuro e da mesma forma após eu me formar 
em agronomia quero trabalhar o mais quanto antes para poder ,e formar 
em biologia meu sonho desde criança era ser biólogo para poder estudar os 
animais e a vida marinha porque acho muito, muito fascinante pode ser difícil, 
sim pode ser, mas é uma carreira que eu desejo seguir pois sempre fui fascinado 
por animais e pelo mar pela vida marinha. Depois ou entre essas faculdades 
sonho em ter (formar) uma família fazer eles felizes. Enfim meus sonhos são 
ser agrônomo e biólogo.

Francieli Aparecido Martins dos Santos
Bom, eu imagino um futuro bom, e que eu possa ter grandes oportunidades, 
porque o meu sonho, é ser uma astrônoma, eu quero muito fazer curso de 
astronomia, espero que de tudo certo, estou me esforçando muito para passar 
no Ensino médio e logo, fazer o meu curso o que eu mais gosto (astronomia). E 
espero também que eu passe no curso de astronomia e quero muito que chega 
esse grande dia, e trazer isso para os meus pais, para eles terem orgulho, do 
que eu fui capaz. Espero que Deus, me ajude, a ter um futuro bom, como os 
outros pessoas que passaram no curso de astronomia.

Yuri Henrique Pereira da Silva
Espero que meu futuro seja com uma carreira de sucesso estou entre duas 
profissões médico e advogado não sei ainda qual delas fazer por que cada 
uma tem diferentes situações para nossas vidas e principalmente para vida 
de outras pessoas gosto de falar espanhol e inglês sei pouco aprendi sozinho 
essas línguas mas com o tempo eu venho me aprimorando assistindo filmes 
em inglês e espanhol tenho vontade de morar em três países EUA, México, 
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ou Espanha mas se é possível? Só o tempo dirá porque eu penso que nada é 
impossível porque na vida se você deseja algo você lute para consegui-la porque 
em alguma hora seu desejo vai se realizar. Ser médico ou advogado em outro 
país é meio complicado porque tem as leis dos países as vezes as leis dos EUA, 
México e Espanha não sejam as mesmas leis daqui do Brasil por isso as pessoas 
as vezes acham (não isso é impossível) isso eu não acho não, esse desejo de 
morar em outro país é porque gosto muito de músicas, latinas, americanas e 
isso essa cultura me chama atenção e também para dar melhor vida aos meus 
pais que nunca viajaram pra fora depois e isso com o tempo eu quero fazer 
isso a eles leva-los para conhecer o mundo a fora porque eles falam (quando 
eu pergunto) “não queremos isso não estamos bem assim” mesmo eles falando 
não eu quero fazer isso para eles e voltando a minha carreira e como eu disse 
complicado mas é o que eu quero ser, ser médico ou advogado em outro país 
uma carreira que pode começar pequena mas com o tempo vira uma grande 
carreira.

Jaqueline Silva da Cunha
Ao final dos meus estudos eu quero prestar um vestibular, tentar com todas 
as minhas forças passar, entrar na faculdade pretendo fazer agronomia pois 
desde pequena criada no sítio, meu pai agricultor então o amor pela terra, 
pelas plantas vem de muito tempo; pretendo continuar morando em Londrina, 
exercer minha profissão aqui mesmo depois de formada, mas se a vida e se o 
sonho de fazer agronomia me levar pra outro lugar certamente eu vou mais 
provavelmente volto, pois pra mim me sentir completa tenho que formar e vir 
trabalhar aqui onde eu nasci e cresci, onde conheço todos, onde estão meus 
familiares, onde o amor pela terra nasceu.Sobre família não penso nisso ainda, 
penso mais mesmo na universidade e na minha formação, quando eu estiver 
com o meu sonho realizado e a vida certa, aí certamente vou pensar em família, 
coisas materiais e etc.

Eric Hashina de Banos
Eu imagino terminar o ensino médio e fazer vestibular, tentar o curso de 
direito porque se abrange para mais tipo de trabalhos diferentes, e é mais 
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fácil de subir de cargo dentro das empresas. O curso de direito é um dos mais 
concorridos não basta apenas querer fazer, tem que se esforçar ao máximo 
estudar, porque nada cai do céu. Espero ai com o passar do tempo ter um bom 
emprego, ter uma boa condição de vida, ter família, etc. Hoje em dia tudo gira 
em torno dos estudos, quem não tem um curso superior hoje é muito difícil 
arrumar um bom emprego então nesse momento o meu principal objetivo é 
estudar pra conseguir um bom emprego.

Dhiuly Renata Mariano da Silva
No futuro, quando acabar o ensino médio, provavelmente irei prestar 
vestibular na UEL, pretendo fazer direito ou até administração, porém, ao 
concluir a faculdade buscarei fazer a maior quantidade de cursos disponíveis 
que eu puder para assim ter um maior conhecimento e mais oportunidades 
de trabalho. Pretendo trabalhar na área da polícia federal, seja como juíza, 
advogada criminal ou até na área da própria investigação pois acredito ser 
mais interessante, mas para isso, deverei prestar um concurso público e espero 
que passe na primeira tentativa pois isso me inspiraria a evoluir e crescer 
sempre.

Aline L. do Nascimento
Imagino para meu futuro prestar vestibular, ainda tenho duvidas no que 
cursar, mas pretendo dar um futuro digno para meu filho incentivá-lo a 
estudar para ser alguém no futuro para que ele saiba das dificuldades da vida, 
mas posso enfrentar sem medo de tentar. Desanimei um pouco pelo fato de ter 
engravidado cedo, mas quero correr atrás do meu sonho que é ser alguém na 
vida, fazendo o que gosto sem depender de ninguém só do meu próprio esforço.

Lucas Mateus dos Santos Souza
No meu futuro logo após eu terminar o ensino médio, pretendo conseguir um 
serviço que ganhe um valor bom para poder fazer uma faculdade. Pretendo 
fazer faculdade de agronomia, mas para isso preciso estudar muito para que 
no meu futuro possa ter casa, família e principalmente uma boa qualidade de 
vida para meu filho. Sei também que para fazer uma faculdade não é fácil, 
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preciso de muita dedicação e atenção, mas isso no final de tudo você será 
recompensado.

Caroline Elias de Campos
Bom eu não vou querer prestar vestibular, pois eu pretendo ser policial. Eu 
espero que meu futuro seja ótimo pois pretendo formar uma família t minha 
própria casa e tudo que eu sempre sonhei. Mais minha prioridade agora é 
terminar os estudos e depois prestar concurso para ser policial porque isso é 
meu sonho desde criança muitos falam que eu não vou conseguir que sou fraca 
que é perigoso ser policial e tals, mais se Deus quiser eu vou conseguir virar 
uma policial e mostrar para aqueles que duvidaram da minha capacidade que 
eu consegui. É assim que eu imagino meu futuro claro que eu quero muito mais 
que isso mais aos poucos eu vou chegando lá.

Juliana Lima Carneiro
Me imagino fazendo faculdade de agronomia e logo me formando, não penso 
em ter filhos no momento, de uma certa forma acabam “empacando”, nossas 
decisões em alguns aspectos. Porém também penso em outras opções como 
zootecnia e medicina veterinária, tenho um carinho e um amor enorme por 
animais, quando se trata de cavalos, sempre fui ligada à eles desde muito nova 
vejo o lado ruim e bom, portanto penso em passá-los para uma situação melhor 
diante de todos esses problemas com maus tratos que vem acontecendo. Esses 
são meus planos para meu futuro.

Thais Caroline Gonçalves Rodrigues
Eu me imagino no meu futuro fazendo uma faculdade de Direito, focada no 
conhecimento, e me dar bem e ter muito sucesso e dizer eu corri atrás, eu lutei 
e consegui e hoje estou aqui feliz e pronta para brilhar na minha carreira de 
Advogada. Depois de ter conquistado tudo aquilo que corri atrás pretendo 
formar minha família, eu e meu marido fazendo sucessos juntos, e brilhando 
com a nossa carreira batalhando juntos e conquistando nosso futuro, espero 
que tenhamos pensamentos não tão iguais mas que nos traga felicidade. 
Mas para frente ter nossos filhos e poder dar uma boa educação dar o que 
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eles precisam, e ter um bom conhecimento no mundo para que possam ser 
alguém melhor e seus pais cada vez mais inteligentes. Claro penso também 
em conquistar nossos sonhos juntos, viajar o mundo a fora ser felizes depois 
de tantas conquistas bora festejar elas, em busca de uma vida melhor, que nos 
traga tudo de bom que nos tem a oferecer e claro com o nosso esforço e vontade.

Milena Ap. Marques Moreira
No final do ensino médio eu pretendo prestar um vestibular fazer uma 
faculdade. Pretendo cursar a faculdade de pedagogia, trabalhar nessa área, 
quero estudar bastante para ter um futuro melhor. Sempre quis trabalhar 
no ambiente escolar, eu acredito que seja muito interessante, muito legal, 
trabalhar com crianças e adolescentes.  Mas também sempre pensei em fazer 
nutrição, poder ajudar as outras pessoas, não só a questão física mais também 
na autoestima. Mais eu fico em duvida não sei qual que eu vou me dar bem, 
ser mais feliz.

Daniele Cristine D. dos Santos
Ao terminar o ensino médio eu pretendo mais fazer o vestibular para medicina 
para poder me formar e especializar para ser médica pediatra e também 
pretendo fazer para pedagogia e me casar ter filhos e também ter condições 
para poder ajudar minha família, montar uma clinica para poder ajudar as 
crianças que os pais não tem condições financeira muito boa. Eu pretendo fazer 
projetos de saúde e ir viajar para esses países mais pobres e poder ajudar os 
outros, não só as crianças mas também pessoas mais velhas e além de ajudar 
as pessoas eu quero fazer diversas viagens não no Brasil mas fora dele também 
e ter uma boa condição financeira para ajudar mais e mais as pessoas. E se 
não conseguir fazer a medicina vou fazer a pedagogia para poder ensinar 
as crianças. Mas se eu puder eu vou fazer as duas a medicina e a pedagogia, 
pois eu adoro as crianças e tenho certeza que eu vou me dar bem com nessas 
profissões.

Camila da Silva Ferreira
Eu estou cursando o terceiro ano do Ensino Médio, no momento, mas pretendo 
fazer vestibular, ENEM e todo tipo de oportunidade que tenho para realizar 
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meu sonho que é fazer Direito na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Tenho vários planos em minha mente e um deles é o estudo em primeiro lugar, 
depois que eu terminar meu ensino médio pretendo fazer uma faculdade para 
aumentar o meu aprendizado. No momento eu trabalho a tarde no setor 
administrativo. Eu pretendo também a longo prazo ser efetivada e conseguir 
muitas vitórias em minha vida. Além do meu sonho que é passar no vestibular 
tenho interesse de conhecer o Canadá. Quero fazer Direito porque pretendo 
ser Delegada, fazer pós-graduação entre outros.

Kimberly Nayenne Lacerda
Eu me imagino terminando o ensino médio prestando um vestibular, fazendo 
uma faculdade mais adiante se conseguir passar no vestibular pretendo fazer 
faculdade de Direito não quero ser exatamente uma advogada pretendo ser 
delegada espero conseguir realizar esse sonho para ter um futuro melhor, 
também quero ter minha casa, meus filhos, mas filhos só quando estiver 
estabilizada na vida. Terminando o ensino médio, quero arrumar um emprego 
e com os anos realizar todos meus sonhos, que é conseguir fazer uma faculdade 
de início. Quero ter um futuro bom tendo boas condições financeiras.

Teodora dos S. Barbosa
Me imagino com um futuro bem sucedido, para dar um futuro melhor para 
a minha família. Pretendo fazer uma faculdade de Engenharia agrônoma, 
admiro muito essa profissão, pois gosto muito da natureza, quem sabe assim 
ser uma agrônoma posso mudar ou melhorar algo. E se não der certo engenheiro 
agrônomo também pretendo fazer Direito, admiro muito essa profissão. Filhos 
só depois de ter me formado ter terminado todos os estudos e faculdade.

Luana Gonçalves Picholi
Eu me imagino acabando o ensino médio log depois procurar um emprego na 
cidade, não pretendo casar nova, agora pretendo trabalhar ganhar dinheiro 
comprar uma casa boa, comprar carro e depois me casar ter filhos e me dedicar 
a eles até eles pegar uma certa idade dai volto a trabalhar para que não 
falte nada para eles porque só o marido trabalhando acho eu que não vai ser 
suficiente para dar do bom e do melhor para eles.
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Cauane Cristina Pereira
Então para o meu futuro eu me imagino já ter feito uma faculdade sobre 
Direito, ou prestar um concurso para policia. Eu imagino que depois de tudo 
esses esforços vou ter uma vida melhor com boas condições e poder ajudar 
minha família. Ai depois pensar em comprar minha casa carro etc, e pensar 
em arrumar um espaço para construir uma família e ter filhos, porque ai eu sei 
que poderei dar um futuro melhor para eles.

Tiffany Cristine Souza Bueno
Então quando eu terminar meus estudos, eu pretendo fazer uma faculdade, 
mas estou em dúvida entre três cursos que são: agronomia, medicina e direito, 
acho bem interessante esses três cursos, mas só me falta decidir qual eu faço, 
meus pais acham que Direito é mais minha cara, eles falam que medicina e 
agronomia não tem nada a ver comigo, mas também dizem que a escolha é 
minha. Enfim, primeiramente quero ser bem sucedida na minha vida, ter um 
casamento bom e ter filhos e dar para eles o melhor de mim.

Edineide Ap. da Silva
Bom eu pretendo terminar o ensino médio e não quero por enquanto fazer 
faculdade porque eu tenho um filho e ele é pequeno e para eu fazer faculdade 
vou ter que deixar de lado, mas não faço por isso pretendo fazer um curso 
técnico de auxiliar de enfermagem por ser mais rápido e tem necessidade 
desses profissionais no mercado. Se acaso eu fazer esse curso mesmo pretendo 
trabalhar em um posto de saúde ou em um hospital público, pois é o que mais 
precisa de pessoas com vontade de trabalhar e com simpatia pois tem pessoas 
que trabalham por trabalhar não porque gostam do que fazem porque se você 
faz o que gosta você fica feliz com você o seu trabalho.

Vitor Gabriel Sartori da Cunha
Ao fim do ensino médio eu me imagino em um emprego que abra bastante 
oportunidades, com um bom salário para ter uma condição de vida confortável, 
uma boa moradia, um bom automóvel. Eu penso em cursar gestão empresarial 
ou agronomia, serviços que estão crescendo bastante no Brasil, pois agronomia 
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é essencial em qualquer lugar porque “se na roça não planta a cidade não janta”, 
e toda empresa precisa de um gestor o cara que é o cabeça da empresa, um dos 
pontos mais altos da pirâmide, um cara que junto com sua equipe pensa e cria, 
faz criar algo que seja essencial e que ninguém antes tinha pensado nisso.

Caio Luis dos Santos
No meu futuro voou fazer algum curso ou faculdade de agronomia e ter uma 
vida tranquila construir uma casa ter uma família. E ser algo que meus país 
se orgulhem de mim e servir de inspiração para alguém e ajudar as pessoas 
também para que tenham um futuro melhor. Ou começar a dar aula. Ter o 
meu carro que é o meu sonho de consumo.  E hoje em dia se nós não termos 
algo superior nós nunca vamos receber, um salário com para cumprirmos 
nossos objetivos.
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CENSE II 
(CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO PARA MENORES 

INFRATORES) DE LONDRINA

Ao final do Ensino Médio como você imagina seu futuro?

Michael Cristian Ricri
Penso em sair da prisão, terminar os estudos o ensino médio e provavelmente 
fazer curso para prestar o vestibular. As matérias que eu gosto são: matemática, 
geografia, história e biologia quero fazer um faculdade de Engenharia Civil. Já 
tive experiência nessa área de serviço trabalhando de auxiliar do engenheiro da 
obra, aprendendo com ele na melhor dedicação possível e mostrando interesse 
e inteligência no trabalho. Tenho dezenove anos, fui [...] escolar desde quinze 
anos de idade estudei na escola em Cambé – ANDREA NUZZI mais conhecida 
como castelo branco, maus estudos estava avançado no segundo ano do ensino 
médio, eu poderia ter acabado tudo com dezesseis anos.  Na prisão leio livros 
na parte da escola se dedico pois em uma escola pública são quarenta anos 
alunos de aula, aqui e apenas seis pessoas por sala, acredito que da para 
aprender melhor e com ótimos profissionais na área da educação já penso no 
futuro.  Meu objetivo é igual ao de uma empresa ser um bom estudante e bom 
profissional no trabalho.

Wellington
Quando eu terminar o ensino médio, eu tenho vários planos, hoje eu me 
encontro privado da liberdade já faz doze meses e estou no primeiro ano 
do Ensino Médio, meu nome é Wellington vivo a refletir sobre meu futuro, 
hoje adoro ler, e não vejo a hora de terminar o ensino médio pra prestar um 
vestibular e fazer uma faculdade de filosofia e me tornar um filósofo, penso em 
ter filhos e ser um pai de família ser respeitado e ser bem reconhecido. Moro 
numa cidade pequena em Borrazopólis, e pra mim vai ser difícil fazer faculdade 
e tudo mais, pois lá eu sei que não vou ter muitos recursos, mais logo, logo vou 
ir morar pra São Paulo e se Deus quiser meus sonhos vai se tornar realidade. 
Mais vai saber se Deus tem outros planos para minha vida, sou persistente li 
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vários de filosofia, e eu consigo ver que é isso que eu quero pra minha vida me 
tornar um professor de filosofia.E muito obrigado pela oportunidade de poder 
me expressar.

Fhellipe Luiz da Silva
Sou Fhellipe Luiz sou uma pessoa que sempre me dediquei nos estudos sempre 
me dediquei para terminar os estudos mas a vida sempre me deu várias 
barreiras, quero ser uma pessoa reconhecida na vida quero fazer faculdade 
depois que eu concluir meus estudos de educação física para personal treiner 
quero dizer que eu sou apaixonado nessa parte de trabalho esse é o meu sonho 
desde garoto me dedico dias após dias da minha vida para eu chegar até lá levo 
isso como um momento tudo o que eu to passando logo vai passar. Minha mãe 
sempre me aconselha para eu seguir meu sonho e nunca desistir porque todos 
os nossos objetivos na vida nós conseguimos realizar e conquistar, superar 
todos obstáculos e dificuldade da vida. Nunca desistirei do meu sonho e quero 
realizar, toda barreira eu superarei e realizarei o meu objetivo por isso me 
dedico e me esforço e tudo que eu  quero vou fazer passe o tempo que passar.

Péterson Felipe de Jesus Costa
Após terminar meu estudo no ensino médio pretendo ingressar na faculdade 
de agronomia, procurando “criar” biótipos alimentar, pois sou alérgico a 
vários tipo de alimentos. Pretendo construir a minha vida com um bom 
trabalho, podendo assim dar uma melhor vida para minha família, até mesmo 
possibilitar meus irmãos mais novos a ingressar em uma faculdade também. 
Quero na faculdade tanto por uma “independência” quanto por questão de 
honra familiar, pois nenhum membro da minha família teve oportunidade de 
prestar faculdade. Também quero fugir da minha cultura humilde em meio aos 
livros, pois desde pequeno sofre por limitações.

Leandro Ximenez Correia
Sou Leandro Ximenez Correia tenho dezoito anos estou cursando primeiro ano 
do ensino médio, cresci em um sítio até meus dez anos e meu ensino não foi 
de boa qualidade mais não foi jogado fora deu para aprender algumas coisas. 
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Passei por algumas dificuldades, mas nada que não de para superar de cabeça 
erguida.  Atualmente me encontro privado da liberdade cumprindo medida 
sócio educativa. Mas para meu futuro eu quero ter uma mulher um filho e fazer 
um curso e me profissionalizar na área de engenharia mecânica que é o que 
eu sei fazer e gosto demais desde pequeno. Reflito muito sobre meu passado e 
também para meu futuro o que eu quero para minha vida. Vou ser uma pessoa 
responsável. E quero trabalhar ter minha própria casa, carro e ter uma vida 
legal. É isso que tenho para dizer sobre o que eu quero para meu futuro.

Jhonatas Barbosa
Meu nome é Jhonatas tenho dezoito anos, tenho dois irmãos são mais novos 
que eu. Mais em fim sempre tive uma vida meio tranquila nunca passei 
necessidade graças as Deus, nunca tive nada pra me impedir de ir pra escola. A 
escola praticamente é dentro de casa, a escola é no quarteirão de cima de casa 
é uma escola pública. Minha família sempre fico no meu pé pra eu estudar. 
Quando terminei a oitava série, fui pro primeiro ano do ensino médio logo no 
começo do ano arrumei uma namorada na escola.  E acho que se não fosse 
ela eu nem teria terminado o primeiro ano. Mais em fim comecei o segundo 
ano bem interessado pra terminar mais não deu certo, no meio do ano resolvi 
trabalhar pra ajudar em casa. Meu futuro, hum... eu queria ser um engenheiro 
civil mais tenho que terminar os estudos, e eu vou ir morar ali em Rolândia 
bem aqui pertinho de Londrina.  Pretendo casar, ter dois filhos, dois meninos 
quero fazer uma faculdade de engenheiro. Eu me inspiro em engenheiro civil 
porque meu avô é engenheiro.



Vista panorâmica, foto tirada do alto da rua do posto de saúde.
Fotografia: Camila Kawani Amaro. Colégio Estadual da Warta.
Data: 11/07/16.
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Paisagem matutina, por volta das 7h00min, Praça Santo Antônio.
Fotografia: Camila Kawani Amaro. Colégio Estadual da Warta.
Data: 11/07/16.
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visita técnica na uel

Milena C. de Oliveira
Luciana Sena

Josilei Silva Paz
NatalyPezena
Karina Souza

Realizamos uma visita na Universidade Estadual de Londrina, foi 
muito divertido.

Tivemos a oportunidade, aqueles que ainda não conheciam, de 
conhecer a maior universidade de Londrina e, aqueles que já conheciam, 
puderam conhecer melhor.

Uma grande estrutura, cheia de salas e com um enorme espaço para 
dar assistência aos diversos cursos que são ofertados lá. Conta também 
com uma enorme biblioteca, onde os alunos têm acesso a diversos livros.

Durante o passeio pela universidade, contamos com a presença 
e ajuda de estudantes de cursos como: geografia, história e alguns 
professores para nos explicar e tirar dúvidas, contar histórias sobre a 
universidade, curiosidades sobre os cursos e faculdades, tivemos a chance 
de, por algumas horas, nos sentir verdadeiros universitários. 

Muito conceituada, a UEL é a maior universidade de Londrina, 
conhecidíssima e que vem dando a chance de um futuro melhor para 
muitos alunos, pois é pública e atrai estudantes de diversas outras cidades, 
que vêm estudar e se formar aqui na nossa universidade londrinense 
renomada. 

Um orgulho para Londrina e para os moradores, essa instituição 
além de nome e reconhecimento, é uma grande oportunidade para 
se obter uma carreira de sucesso. Um sonho para qualquer estudante, 
ingressar em uma universidade pública ainda mais sendo a UEL é sinal de 
dedicação e esforço e grande motivo de comemoração, entretanto, não é 
fácil ingressar nessa universidade, porém, após a entrada basta somente 
se dedicar, se empenhar para adquirir e sair com seu diploma.
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Infelizmente, apesar da grande importância dessa instituição de 
ensino para Londrina, ela não recebe o investimento e nem a atenção 
que merece por parte dos nossos governantes. Afinal, é falta de verbas 
para a alimentação, descaso com os alunos e funcionários, até mesmo 
paralisada a UEL foi, submetida por meio de greve, apesar da importância 
e influência que ela implica na nossa cidade. Impossível não se mencionar 
a UEL ao falar de Londrina.

Todavia, apesar de problemas, a visita que realizamos foi ótima, 
muito produtiva, conhecemos e aprendemos, sobre um mundo que, 
quem sabe um dia fará parte do nosso futuro. Além do aprendizado, nos 
divertimos muito. É indiscutível a satisfação de ter a sorte de estudar 
nessa universidade, grandes professores, “mestres e doutores” que 
formam jovens estudantes, mais do que profissionais, formam cidadãos 
críticos e que, acima de tudo, aprendem a lutar por seus direitos como 
alunos e pessoas e pelo que é seu, defender seu patrimônio e futuro, no 
caso a nossa Universidade. 
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Visita técnica no museu!!!

Estafani Martires
Mylena Volpato

Taiane Souza
Andressa Fraga

O Colégio Estadual de Maravilha participa do projeto da UEL. 
Através dele tivemos a oportunidade de conhecer o museu. Saímos de 
Maravilha 8 h e chegamos às 9 h, conhecemos alunos de outros colégios, 
os professores e os alunos da UEL mostraram  o museu para nós, 
começamos pela parte de máquina antigas e depois conhecemos mais 
sobre a história de Londrina, como começou e os primeiros habitantes, 
falaram também que antes Londrina era constituída de árvores de todos 
os tipos, mostraram alguns objetos domésticos antigos, roupas e animais 
empalhados, explicaram como era o cultivo do café e as marcas. Depois 
conhecemos a parte das artes e esculturas, não podemos tocar nelas para 
não estragar e nem ficar marca dos dedos, disseram que há vários artistas 
de fora fazendo exposição de suas obras aqui em Londrina.

Foi muito bom esse passeio, aprendemos muitas coisas novas que 
não conhecíamos da nossa própria cidade, e para terminar tivemos um 
café da manhã e antes de ir embora tiramos fotos no trem antigo.
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Conhecendo a uel

Aline Aparecida Fraga
Marcio Aparecido dos Santos

Quando chegamos à UEL fomos levados a uma sala onde todos os 
visitantes, os professores e alunos da universidade que iriam nos auxiliar 
mais tarde em outras atividades, nos explicaram como ingressar na UEL, 
como é estudar lá, entre outras coisas.

Depois cada grupo de estudantes foram levados às suas oficinas, 
e logo após fizemos um verdadeiro passeio pela parte externa da 
universidade.

Conhecemos os lugares onde podemos estudar dependendo das 
áreas que decidirmos seguir em nossas vidas.

Enfim, achei muito boa a visita, me ajudou a questionar sobre 
minhas escolhas atuais e futuras, e parei para refletir sobre minha vida.

O passeio nos mostrou grandes oportunidades e interesses para 
nossas vidas profissional, a visita a universidade foi incrível, pois serviu 
de incentivo para mim.
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Visita técnica na rota do café

Luana Nicole Bossa
Taiane Alves dos Martires

Na visita à fazenda conhecemos algumas plantações de frutas, 
uma delas a de morango, eles usam uma nova forma de plantação que é 
a elevada do chão. 

Na fazenda também produziam vinho, com a uva que eles próprios 
cultivam. Ouvimos palestras sobre o cultivo e também conhecemos 
o lugar de produção, além das trilhas que nós fizemos para conhecer 
árvores antigas do lugar,

Logo depois do passeio cultural da fazenda, fomos à Mata do 
Godói e conhecemos muitas variedades de árvores, e também conselhos 
de como cuidar da natureza.
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Visita na uel

Alessandra de Souza
Franciele Cristina de Oliveira
Sthefany Kamila de Carvalho

Ana Claudia Moreira Splendor

Nosso passeio à UEL foi muito divertido fomos divididos em 
vários grupos, participamos de oficinas diferentes, como: Geografia, 
aprendemos sobre o aquecimento global e sobre como usar uma 
bússola, História, aprendemos sobre a segunda guerra mundial, aula 
de fotografia, aprendemos como tirar foto, andamos pelo calçadão da 
UEL e nos apresentaram diferentes lugares como: praça de alimentação 
lugar onde se faz curso de idiomas, na biblioteca, onde fica o curso de 
veterinários, a réplica da casa e a igreja onde os pioneiros habitavam. 
Ficamos impressionados com o tamanho da UEL, gostaríamos de voltar 
para visitar o necrotério.
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DISTRITO DE GUARAVERA – COLÉGIO ESTADUAL DE 
GUARAVERA

Amanda Azevedo 
A visita na Embrapa, realizada no dia 15/09/2015, foi ótima. Todos que 
participaram foram bem recebidos e houve uma palestra falando sobre a 
Embrapa e sobre as sementes que ela contém, como a soja, que é o principal 
meio de pesquisa. Aprendi um pouco sobre plantas transgêneras e que tudo 
que é produzido lá é para pesquisa e não para venda. Na minha opinião, foi 
muito boa e inovadora a visita, pois conhecemos a parte externa e interna do 
ambiente.

Ana Carolina de O. B  
Bom eu gostei do local, achei a explicação muito boa, fiquei sabendo de coisas 
que eu não sabia sobre sementes transgênicas, que a Embrapa Soja não 
trabalha só com soja, mais com vários tipos de grãos; nós conhecemos o espaço, 
e há pouco tempo começaram a fazer novas pesquisas e é a única do país com 
especialidades gerais, e tudo que é produzido lá é para pesquisa e não para 
venda. Fim.

Bruna Cristina R. S. Nascimento 
Fomos visitar a Embrapa Soja no distrito da Warta no dia 15/09/15, lá 
aprendemos muitas coisas. Lá na Embrapa eles trabalham com pesquisas de 
soja e recentemente começaram a fazer novas pesquisas, mais com o milho, 
eles produzem o milho geneticamente modificado (milho transgênico) que 
é utilizado muito em salgadinhos. Aprendi que, após a colheita, as terras 
entram num período conhecido como “período de nudez”. Todos os grãos 
colhidos não são vendidos pela Embrapa. Quando a gente foi na Embrapa, 
as terras estavam em seu período de nudez, então podemos dizer que eles 
colheram a soja no dia 31/08, porque o Fabio nos falou que, no dia 16/09, eles 
já podiam plantar. Todos nós fomos muito bem recebidos na Embrapa Soja, e 
lá adquirimos conhecimento que iremos levar para o resto da vida, eu agradeço 
a oportunidade de poder conhecer uma pequena parte da Embrapa. E espero 
poder ter outras oportunidades de conhecer novos lugares. Obrigada.
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Bruno da Costa Justino
Eu achei que foi um máximo, pois teve uma palestra onde nos foi explicado 
sobre a sede da Embrapa. Onde aprendemos sobre como era feita a distribuição 
das sementes, agrotóxicos.

Bruno Matias Ribeiro Soares do Nascimento 
Neste relatório, falarei sobre a visita à Embrapa Soja, realizada no dia 
15/09/15. Nesta visita aprendemos sobre como trabalha a Embrapa Soja, que 
surgiu em 1975, 2 anos depois do primeiro centro de pesquisas da Embrapa 
surgir (1973). Lá a especialidade é soja, mais também pesquisam outros grãos 
lá. Toda a pesquisa lá realizada é para fins acadêmicos, nada lá é destinado 
à venda. No dia da visita em questão, andamos pelas instalações e vimos 
como funcionam os sistemas para pesquisa; vimos desde irrigação até como 
se acumula água da chuva para fazê-la. Descobrimos que aquela unidade 
da Embrapa, localizada em Warta, é o maior centro de pesquisa de soja no 
mundo. Tivemos uma longa e tediante palestra, mas, mesmo sendo tediante, 
aprendemos muito com ela. E para concluir, a visita foi até legal e proporcionou 
um grande aprendizado e nos levou a descobrir o potencial do Paraná e do 
Brasil em agricultura. Agora aqui termino este relatório.

Carla Jhuliane Prado 
Bom, eu gostei muita da visita na Embrapa, pois aprendi muitas coisas 
novas. Nós aprendemos sobre as sementes transgênicas e que a Embrapa é a 
empresa brasileira de pesquisas agropecuária, a maior sede da Embrapa fica 
em Londrina e que o Brasil é o segundo em produção, perdendo para os Estados 
Unidos. Enfim, foi muito legal a visita na Embrapa.

Edna da Silva Lima 
A visita na Embrapa foi ótima. Na Embrapa Soja aprendemos que eles pesquisam 
mais a fixação biológica de nitrogênio. Aprendemos muito, apesar do tempo 
curto. Na palestra aprendemos o que significa Embrapa: Em= empresa; Bra= 
brasileira; P= de pesquisas; A= agropecuária. Vimos que a Embrapa Soja é um 
dos maiores centros de pesquisas de soja do mundo, tudo que é pesquisado na 
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Embrapa não é vendido. Na Embrapa, eles produzem plantas geneticamente 
modificada, vimos como é feito as plantas transgênicas. Por exemplo: temos 
a planta A e a B; A – é uma planta que produz muito, mas não é resistente 
às doenças; B – é uma planta que produz pouco, mas é muito resistente às 
doenças. Então, através de pesquisas, eles juntam a planta A e a B e criam uma 
terceira planta, a planta C; que é por causa da junção das plantas A e B mais 
resistente a doenças e produz muito. Vimos também que a Embrapa surgiu 
em 1975, quando houve uma crescente população do sítio para as cidades. 
Além da Embrapa Soja existe outros centros de pesquisas em nosso país. Na 
palestra, aprendemos que o Brasil vem crescendo cada vez mais na produção 
agrícola de soja, pois é o 2º maior produtor mundial de soja, só esta atrás dos 
Estados Unidos que é o primeiro, mais para o Brasil se tornar o primeiro maior 
produtor falta pouco. Vimos que nas pesquisas da Embrapa Soja, foi possível 
que uma área que produzia pouco produza o triplo que se produzia antes. 
No Brasil, antes da geada negra que deu no país, se plantava e se produzia 
muito café, e depois da geada que muitos produtores começaram a investir na 
produção de soja, principalmente no Paraná, que é um dos maiores produtores 
de soja do nosso país. Vimos que um dos maiores desafios das pesquisas da 
Embrapa Soja e o biocombustível a biotecnologia e tudo isto para conseguir 
a SUSTENTABILIDADE. Conhecemos o exterior da Embrapa e vimos que a 
irrigação para irrigar as plantas que estão em pesquisas é retirada de um lago. 
Vimos a irrigação por gotejamento, que é acionada quando há uma mudança 
de ambiente. Agradeço a oportunidade de ter ido até a Embrapa, e espero ir 
poder visitá-la mais vezes, pois o que vimos dessa visita a Embrapa Soja é uma 
pequena parte dela. Agradeço também a equipe da Embrapa Soja por ter nos 
recebidos muito bem, e todos os colaboradores que fizeram a visita acontecer, 
pois o conhecimento que eu e meus colegas recebemos na Embrapa Soja é um 
conhecimento que vamos levar para toda a vida. A visita que aconteceu no dia 
15/09/2015 foi inesquecível, porque não é todo o dia que pode surgir uma 
oportunidade como ir até a Embrapa Soja. Muito obrigada por essa visita: 
Embrapa Soja.
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Elias Lima de Oliveira
Na visita da Embrapa, relata como o Brasil tem uma grande produção de soja e 
os melhores solos férteis para a produção de soja, também várias experiências 
de sementes e criação de animais, quais as funções da Embrapa para esse 
seu estudo biológico em relação ao aspecto de técnica para nós termos uma 
semente melhor para uma produção melhor de soja.

Everson Ferreira Bispo
A visita na Embrapa Soja foi bastante interessante, onde que a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) aqui em Londrina ela faz 
pesquisas, experimentos com soja, melhoramento para ela se adaptar ao meio 
ambiente e resistência contra as doenças e as casas de vegetação.

Hillary Cristine Rosa
A visita na Embrapa Soja foi muito gostosa, beneficiosa e proveitosa. Tivemos 
um ótimo atendimento e aprendemos muitas coisas com a visita. Lá, vimos 
que Embrapa significa: Empresa – Brasileira – De Pesquisa – Agropecuária, 
conhecemos sobre as sementes transgênicas, que são as geneticamente 
modificadas com qualidades de duas sementes transformando uma nova com 
as duas características dos pais, o trabalho da Embrapa em conseguir que 
usem menos agrotóxicos, conhecemos um pouco da história da Embrapa e sua 
sede em Londrina e ainda descobrimos que o Brasil só perde para o EUA em 
produção agrícola. 

José Eduardo 
Foi legal porque a gente foi lá no auditório da Embrapa e eles falaram um 
pouco de cada área de trabalho da Embrapa e sobre as suas pesquisas, 
principalmente na área dos transgênicos, e eles também nos levaram para 
a área das patologias que dão nos alimentos agrícolas e eles também deram 
uma palestra para a gente lá no auditório deles. Essa foi umas das partes mais 
interessantes porque lá eles comentaram um pouco sobre as pesquisas que a 
Embrapa faz e sobre os setores que eles têm lá na Embrapa.
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Lucas Mateus dos Santos Souza 
A visita na Embrapa foi muito boa; além de ser o maior centro de pesquisas 
em soja do mundo, recebe os visitantes muito bem, tudo que é pesquisado na 
Embrapa não é vendido, mais plantas geneticamente modificada para ter 
uma ótima safra ao produtor. Na palestra vimos que o Brasil já está em 2º 
como maior produtor mundial de soja, mais para o Brasil se tornar o 1º maior 
poderia ter mais centro de pesquisa em soja em Londrina, e várias outras 
cidades próximas. Agradeço por ter nos recebidos muito bem e que possa ter 
outras visitas na Embrapa porque foi inesquecível. #Embrapa.

Yasmin Aparecida Bueno Xavier 
Visita na Embrapa Soja acontecida no dia 15/09/15 foi ótima. Nós fomos 
bem recebidos, participamos de uma palestra, na qual o assunto foi muito 
interessante sobre o trabalho realizado na Embrapa Soja, a única do país com 
especialidades gerais sobre a semente. Na palestra aprendemos sobre sementes 
transgênicas, que são sementes modificadas, e quando surgiu a Embrapa Soja, 
em 1975, depois da grande geada. E andamos por lá para conhecer melhor 
suas instalações e saber como funciona e vimos vasos com pés de soja com 
doenças e saudáveis e o modo de irrigação e vimos de onde eles tiram um 
parte de água para fazer a irrigação, é de um lago onde tem peixes. Eu adorei 
o passeio, bom, onde eu posso dizer que aprendi coisas novas e interessante 
sobre a Embrapa Soja, onde descobri que ela é uma das melhores do mundo. 
Devemos fazer outras visitas em locais como esses para sabermos mais sobre 
e como é realizado seu trabalho de pesquisas, etc. É bom saber que existe um 
lugar assim no nosso estado e país, e que eles dão chance para escolas como a 
minha estarem indo até lá para ver seu trabalho. Conhecimento se adquire 
assim, é vivendo e aprendendo que se adquire conhecimento.
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DISTRITO DE LERROVILLE – COLÉGIO ESTADUAL MARIA 
HELENA DAVATZ

Ariane Casturina L. Eva 
Na minha opinião, este projeto foi muito importante, pois proporcionou 
uma coisa nova porque saímos da rotina normal, e um método bom para 
aprendermos de um jeito diferente, que nos incentiva a ter mais interesse no 
colégio e aprendemos mais com essas oportunidades.

Clara Fonas Duarte 
Na minha opinião, o projeto foi muito bom, pois deu uma grande oportunidade 
de podermos conhecer lugares diferentes e aprendermos mais. Deveria ter 
mais projetos assim, porque assim conheceríamos mais lugares diferentes.

Danieli Rodrigues Becari
O projeto em que o nosso colégio participou foi muito bom, adquirimos mas 
conhecimento indo para lugares diferentes (museu, planetário, passeio pela 
UEL, rota do café, e palestras no colégio). Eu gostaria que o projeto continue, 
para que outros tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. Gostaria 
muito de ir novamente.

Eliane de Freitas P. 
O projeto Novos Talentos foi muito legal, eu gostei muito de ter ido ao 
Planetário, museu, UEL, rota do café. Foi uma oportunidade única, aprendi 
muitas coisas, e se não fosse o projeto eu não teria a oportunidade de ir a esses 
lugares. Foi muito bom ter participado do projeto e gostaria muito de ter a 
oportunidade de participar novamente.

Fernando Ceccatto Ferreira 
O projeto Novos Talentos é muito bom para os alunos, pois é uma chance de 
conhecer coisas novas e ampliar nossos conhecimentos. Na minha opinião, o 
projeto deveria dar continuidade, pois é bom para os alunos se distanciarem da 
sala de aula, isso é bom para os participantes se distraírem. A diversão ajuda 
os alunos para abrir a mente.
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Flávia Garcia da Silva 
O projeto Novos Talentos foi muito importante para mim, pois com o projeto 
aprendi muito. Gostei muito de conhecer a UEL, a rota do café no museu. Foi 
tudo muito bom. E gostaria muito de poder ir novamente.

Gabriela Oliveira Silva 
Adorei este projeto que participei. Pois proporcionou a nós coisas diferentes, 
ou melhor, uma rotina diferente. No meu ponto de vista, esse método de 
aprendizado é um modo de incentivar mais alunos, para que eles possam 
aprender mais com essas oportunidades. Nos tempos de hoje acho que colégios 
como o nosso tem que participar mais de projetos como esses, para que a cada 
vez mais a educação chame a atenção para que todos se interessem para o 
aprendizado.

Guilherme L. Gonçalves 
Eu gostei do projeto porque a gente viu coisas novas. Conhecemos a UEL 
aonde vários nunca tinham ido e futuramente é um lugar que a gente pode 
frequentar. O planetário também foi legal para a gente ver como o nosso 
universo funciona, as estrelas, os astros. Foi bem legal, eu queria ir de novo.

Igor Felipe Campos Ramiro 
Na minha opinião, o projeto Novos Talentos foi muito importante, pois conheci 
muitas coisas. Adorei conhecer o museu, o planetário, a UEL. Tudo isso serviu 
de aprendizado para mim. Gostaria muito ir novamente e ir na rota do café, 
pois não fui a vez passada.

Jenyffer Caroline L. Marcal 
O projeto Novos Talentos foi muito importante para conhecermos novas 
profissões e um pouco (muito) sobre nossa cidade, sobre sua história, como tudo 
começou, adorei saber mais sobre as estrelas, adorei conhecer a UEL e como 
esta faculdade funciona, bom, não pude ir no último passeio, na rota do café, 
mas fiquei sabendo que foi muito legal. Adoraria que este projeto continuasse, 
pois achei tudo muito legal e eu e meus amigos sempre nos animávamos com 
os passeios.
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Josilene dos Santos 
Em minha opinião, o projeto Novos Talentos foi algo que nos fizeram a pensar 
bem e fez as pessoas aprenderem um pouco mais. E foi muito legal aprender 
sobre as estrelas no planetário e conhecer coisas antigas no museu, isso foi 
muito bom. Espero que tenhamos outra oportunidade de ir novamente para 
conhecer novas coisas e continuar com o projeto.

Julio Cesar 
Bom; agradeço aos responsáveis da organização por me ter dado a 
oportunidade de conhecer o Embrapa Soja, onde tive o prazer de melhorar os 
meus conhecimentos sobre área agrícola.O passeio foi bem interessante, pena 
que tivemos pouco tempo.

Leandro Pio da Silva 
O passeio na Embrapa foi interessante, achei demais os projetos que podemos 
conhecer, os outros recursos; muitas outras coisas que eu não conhecia, produção 
de soja transgênica, biotecnologia, foram comentados na palestra. Poderia ser 
mais bem pensado, mais organizado, a experiência nas casas de pesquisa foi 
da hora, foi uma oportunidade satisfatória; espero que aproveitamos o que foi 
passado pra nós. Agradeço a todos que participaram deste evento, favoreço a 
oportunidade que puderam nos oferecer.

Lucas Izidoro 
Em um contexto geral, o passeio foi ótimo, com exceção do tempo que foi curto 
em relação ao debate que se desenrolou ao longo da palestra. No mais, tanto 
a visita técnica quanto a apresentação foi perfeito. Agradeço a professora 
Margarida por nos ter concedido a oportunidade, aos demais professores 
presentes, à secretária Juraci, que nos acompanhou, e aos funcionários 
presentes que nos receberam. Obrigado também a instituição de pesquisa, 
que abriram as portas aos alunos, e agradeço principalmente ao diretor João 
Armando, que acredita em nosso potencial e deu preferência ao noturno desta 
oportunidade.
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Mayara B. Massoni 
O projeto deu uma oportunidade para mim, que conheci o museu, o planetário, 
a UEL e a Rota de Café. Com isso, aprendi coisas novas e adoraria ir novamente.

Neusa M. Kray 
O projeto Novos Talentos nos proporcionou, oportunidades diferentes de 
conhecer vários lugares e saber um pouco mais sobre a cultura de nossa cidade. 
Assim, gostaria de continuar com o projeto para conhecer e aprender cada vez 
mais.

Paulo Aparecido Damaio 
O projeto foi muito interessante gostei do projeto porque disponibilizou 
passeios fora do colégio, tínhamos muita experiência, comunicavam com 
outras pessoas, aprendemos muito com os lugares que visitamos, aprendemos 
muito sobre as historias e tradições da nossa terra.

Reginaldo Alves Feitoza 
A visita na Embrapa foi espetacular. Conheci vários tipos de soja e a diferença 
das qualidades de soja que ali são pesquisados; fomos todos muito bem recebido 
pela equipe da Embrapa Soja. Eu achei que nos poderíamos explorar mais os 
outros lugares. Mas tudo bem, o que vi lá achei ótimo para mim no futuro, e 
agradeço a equipe da Embrapa Soja, e também a professora Margarida por nos 
dar essa oportunidade.

Valéria Marian Chimenes 
O projeto foi muito legal, eu adorei conhecer o museu, a UEL, o planetário, a 
rota do café. Foi uma oportunidade na qual eu não teria se não fosse o projeto. 
Adorei ter ido, e gostaria de ir novamente, espero que outros alunos também 
tenham essa oportunidade de conhecer o que conheci.

Willian Roger Lampas Becari
Eu achei legal. O Fabio explicou muito para nós sobre a Embrapa Soja, e 
também eles foram super respeitosos com nós. Valeu obrigado.
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DISTRITO DE PAIQUERÊ – COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR 
ALTAIR APARECIDO CARNEIRO – ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO

Elis Regina dos Santos 
Particularmente falando, tive o privilégio de poder ter conhecido um centro 
de pesquisas agroindustriais muito bem falado, que é a Embrapa. Lá eu 
pude aprender várias coisas de que eu não sabia, e também tirar algumas 
dúvidas. Gostei de saber o que eram as sementes convencionais e as sementes 
transgênicas, porque eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. É 
interessante que lá eles recebem pessoas de vários lugares, até mesmo de 
outros países. Fazem palestras para vários públicos, como universitários, 
alunos do Ensino Médio, proprietários de fazendas etc. Depois da palestra que 
tivemos, fomos conhecer vários lugares lá dentro da Embrapa, como os lugares 
administrativos, os laboratórios de pesquisa, a vitrine tecnológica etc. Conheci 
como eles tratam as sementes de soja, e como funcionavam as estufas e todos 
os procedimentos. Foi muito bom ter conhecido lá. E lá é um lugar ótimo para 
quem quer estudar para agronomia, sem contar também que é um lugar bom 
para trabalhar. 

Geovana Mendes Martins da Silva
Logo quando chegamos na Embrapa, já vi as fazendas ao seu redor, tudo muito 
lindo, esperamos um pouco e logo fomos ao auditório assistir uma palestra. 
Achei a palestra bem explicativa, deu para entender o trabalho da Embrapa, 
assistimos vídeos, bem interessante. Depois da palestra fomos a um passeio 
pela Embrapa, tivemos um instrutor que explicou como funciona as coisas e 
a plantação na Embrapa, nos levou até uma estufa de soja e lá nos explicou 
alguns trabalhos feitos pela Embrapa. Achei muito legal essa 2ª vez a ida para 
Embrapa. 

Rafaela Maximiano dos Santos 
A Embrapa é um lugar maravilhoso, onde grandes pesquisas são realizadas, 
a palestra que eles deram quando a gente estava lá foi bem interessante, 
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explicou o que é a Embrapa e seus trabalhos; depois a gente fez um passeio pela 
Embrapa tivemos um instrutor que nos explicou como são feitas as pesquisas. 
A gente viu uma estufa de soja por dentro e lá explicou algumas coisas sobre o 
trabalho feito, vimos também uma represa que foi cheia pela captação d’água 
da chuva, achei tudo muito interessante, gostei muito da visita e espero ir mais 
vezes.

Rogério Alves dos Santos
Meu nome é Rogério Alves dos Santos, tenho 46 anos e moro na zona rural, e 
como a grande maioria de minha geração que fomos criados nos distritos, fui 
criado para trabalhar na roça. Como dizemos por aqui, lutar com a lavoura, 
então não tive muitas oportunidades para me dedicar aos estudos; pois bem, 
por que fiz esse breve relato? É que agora, aos 46 anos e cego, resolvi retomar 
meus estudos. No início foi bem difícil para mim e para os professores, mas 
agora as coisas caminham a contento, eu me adaptei aos professores e eles a 
mim, as coisas vão caminhando. Nesta terça-feira, dia 15 de setembro, tivemos 
um passeio que posso chamar de passeio estudo, em umas das muitas unidades 
da Embrapa. Essa unidade fica aqui mesmo na cidade de Londrina. Eu me 
senti muito bem, principalmente porque me senti incluso. Quando chegamos, 
fomos recepcionados pelo Fábio, que foi um dos palestrantes; ele deu as boas 
vindas, passou um vídeo de uns 5 minutos, o filme falou sobre as atribuições da 
Embrapa, pois sua finalidade é melhorar a vida do homem do campo estudando 
novas tecnologias. Depois o Fábio nos falou sobre como a unidade funcionava, 
e qual era a área de estudo em que a unidade de Londrina atuava. A unidade de 
Londrina se dedica ao soja, por isso essa unidade chama-se Embrapa Soja. Ele 
nos falou que ali vários pesquisadores estudavam sementes para melhorá-las 
geneticamente, estudavam climas, terrenos, pragas, doenças, para encontrar 
as sementes que se adaptariam melhor em cada situação. Ele abriu o bate-
papo para perguntas e os alunos que estavam ali presente se interessaram 
bastante pelo assunto e perguntaram mesmo, até eu mesmo, que como relatei 
no início fui criado na zona rural, aproveitei e tirei algumas dúvidas. Mais 
tarde fomos conhecer um pouco do espaço físico da unidade, então foi a vez de 
sermos orientados pelo professor e também funcionário da unidade Alan. Esse, 
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por sua vez, me incluiu mesmo e me deixou bem a vontade. Falou a respeito dos 
exaustores, da irrigação, isso tudo automatizado; entramos em uma casa de 
vegetação, lá dentro eles propiciam o clima adequado para as plantas que estão 
sendo pesquisadas, dentro da casa de vegetação tem dois tipos de irrigação, 
sendo uma por gotejamento, os exaustores ficam encarregados de tirar o calor 
do ambiente e nas paredes tem uma espécie de cortina para se necessário reter 
o calor, bem legal pois, havia vários vasos com pés de soja. Sei disso por que 
o Alan me descreveu, até pôs minhas mãos nos vasos, pois bem ele também 
tirou algumas dúvidas, nos mostrou a represa que recebe toda a água da 
chuva que cai sobre as estruturas da unidade, pois essa água é canalizada até 
uma represa, e depois essa água é usada para irrigar as lavouras de pesquisa, 
bem legal absorver todo esse conhecimento. Bom, não dá para falar tudo 
que aconteceu neste passeio estudo, por isso fiz um breve relato pessoal, mas 
não posso deixar de agradecer a recepção de nossos anfitriões, Fábio e Alan, 
e também o professor João Eduardo, que nos proporcionou tal aprendizado. 
Espero que meus colegas também tenham tal oportunidade.

DISTRITO DE WARTA – COLÉGIO ESTADUAL WARTA

Amanda da S. Ferreira 
Gostei muito da visita a Embrapa Soja, da palestra, pena que não podemos 
visitar tudo pois estava chovendo muito, fomos só no auditório, tivemos uma 
extensa palestra falando tudo sobre a Embrapa, de todas as filiais, de todas as 
pesquisas que a Embrapa realiza, desde animais até venenos para plantações. 
Venenos que matam pragas, fungos que atacam plantações, falou de todos os 
alimentos e bebidas que são feitas com a soja, que são até mais saudáveis. 
Enfim, gostei do passeio e pretendo voltar lá mais vezes.

Dienifer G. Lopes da Silva 
Foi um trabalho maravilhoso, eu adorei cada detalhe. Eu achei um projeto 
muito bacana me ajudou muito, me mostrou outro lado da nossa cidade que eu 
não conhecia. Muito obrigada pela oportunidade que vocês nos deram.
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Diéssica Goes Lopes da Silva
A respeito do passeio à Embrapa Soja, foi muito interessante. Conheci um 
mundo realmente impressionante. Tomei conhecimento de áreas, métodos e 
pesquisas sobre a agropecuária que eu não fazia ideia que existiam. Por exemplo, 
a Embrapa é o maior instituto de pesquisa de soja do mundo. Aprendi sobre 
alimentos transgênicos, em especial a soja modificada, sobre como funcionam 
as empresas de agropecuária em algumas partes do mundo etc. Foi citado 
também na palestra o uso de produtos agrotóxicos, os benefícios e malefícios 
que podem trazer para a saúde humana. Aprendemos sobre as pestes que 
podem atacar uma produção e sobre como a tecnologia tem sido uma aliada 
no combate a isto. Aprendemos sobre como são os estudos, iniciados a fim de 
melhorar vários tipos de grãos e muito mais. A visita à Embrapa foi realmente 
importante para mim, aprendi muito sobre a agropecuária e suas ciências. 
O conhecimento que adquiri nesta palestra me ajudou muito, irei levar para 
a vida toda. Agradeço ao projeto Novos Talentos pela ótima oportunidade e 
parabenizá-los por esta iniciativa.

Fabio Augusto Ap. de O. Peixoto
Eu só fui no passeio da Mata do Godoy e na casa Muller. Foi uma experiência 
muito boa porque vimos na casa Muller que os morangos são orgânicos sem 
nenhum tipo de veneno, vimos onde faz o vinho e conversamos um pouco 
sobre preservar a natureza e as nascentes dos rios. E fomos almoçar na Toca 
do Cateto. E fomos para a Mata do Godoy, vimos algumas árvores, porque o 
motorista estava com pressa. E a Tati estava com uma curiosidade cheirar o 
pau-de-alho. As árvores que lembro a peroba-rosa e uma árvore de 200 anos 
que não lembro o nome.

Geane Cristina Salles 
No Museu Histórico, de volta ao passado, vimos os costumes, as tradições, 
o jeito como os povoados viviam, e também a “Maria Fumaça”, que é uma 
verdadeira relíquia, que antigamente era usada para viajar, transportar 
café, etc. Em 10 de dezembro de 1986, o Museu passa a ocupar o prédio que 
pertencia à segunda estação ferroviária de Londrina.
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Na Rota do Café tivemos a oportunidade de conferir de perto a cultura e a 
identidade da região, as histórias, as descobertas e a produção de bebidas. 
Também conhecemos a Vinícola Casa Müller, que produz uvas, morangos, 
maçã, ameixa (dependendo da época) e licores artesanalmente.  Na Mata 
dos Godoy, podemos encontrar aproximadamente 200 espécies de árvores. 
Fizemos uma trilha e observamos de perto uma das espécies mais raras, como a 
peroba, pau-marfim, pau-de-alho. Além de ter 180 espécies de aves silvestres, 
como o tucano. No Museu de Artes, observamos de perto as obras de pessoas 
que viveram em Londrina.

Julia Marques Mazetto 
O projeto foi muito bacana, adorei não me arrependo de acordar cedo em 
nenhum dos dias e gostaria de poder participar mais anos. A experiência 
foi válida, e irei continuar participando até o fim, aprendi muitas coisas e 
reaprendi outras.

João Carlos M. Costa 
Eu achei muito top o projeto e fatos.

João Victor dos Santos 
Na tarde em que fomos para a Embrapa Soja, localizada entre Warta e o 
Cinco Conjuntos (Zona Norte), vimos as maneiras que a Embrapa Soja busca 
para melhorar a forma de plantio e cultivo de grãos ajudando os agricultores 
e a agricultura a se desenvolver e obter mais lucros. Vimos as maneiras de 
proteger a sua colheita e não afetar o meio ambiente, buscando formas de 
“cuidar do planeta”, com pragas e insetos que ajudam as plantas, destruindo 
de forma natural com a própria cadeia alimentar, ou seja, com insetos que 
se alimentam dos parasitas que possam vir prejudicar a sua lavoura, e estão 
estudando outras formas de proteger mais o ambiente onde há o plantio. A 
Embrapa Soja não trata só de soja, mais também de trigo, milho, girassol, solo, 
parasitas e mosquitos e é constituída pelo Brasil todo, tratando de assuntos 
da agricultura, pecuária, entre outros. Apesar de ser distante, esta sede que 
vos falo é a maior que possui no país se estende no conhecimento com o mundo 
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todo, ou seja, há muitas visitas e troca de maneiras de evoluir com muitos 
outros países.

Kawan
A folha é muito importante para nossas plantas, sem elas não se realizam 
fotossíntese. Baculo vírus, eles pegaram a própria lagarta que ficava na 
soja para fazer um suco para matar outras pragas, é as próprias lagartas. A 
ferrugem que dá na folha é um fungo. Eles também criavam mosquitinho para 
eliminar percevejo. Sementes transgênicas são um reforço para as sementes 
durarem mais. #Foi Top 

Murilo Balsani Perua 
O ânimo, a participação e a colaboração dos participantes é muito bom de se 
ver.
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SEÇÃO DE PLANOS DE AULAS – 
SUGESTÕES DE AULAS GEOGRAFIA

Igreja Matriz Paróquia Santo Antônio-Warta
Fotografia: Maria Vitória Alcântara Cunha. Colégio Estadual da Warta
Data: 12/04/16



Pimenta Vermelha. Pimenteira da minha horta. Fazenda Três Marias.
Fotografia: Larissa Bandeira. Colégio Estadual de Paiquerê.
Data: 30/06/16.
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Apresentação

A formação inicial de professores junto aos cursos de licenciatura 
tem abarcado uma série de questões que permeiam aspectos legais, 
teóricos, práticos, organizacionais e operacionais, envolvendo tanto a 
universidade como os estabelecimentos que ofertam o ensino básico. 

Em meio a essas questões, no decorrer de nossa prática enquanto 
professores responsáveis pela formação do futuro professor de Geografia, 
nosso trabalho tem objetivado, por meio de experiências didático-
pedagógicas, propiciar uma formação inicial pautada na dimensão 
reflexiva, investigativa e prático-crítica, buscando principalmente 
romper com a dicotomia teoria e prática. E, dentre as formas de vivências 
experimentadas pelos alunos da graduação, temos trabalhado com 
oficinas pedagógicas. 

No caso desta seção, de oficinas pedagógicas, os discentes do 
4º ano de Geografia da UEL realizaram levantamento bibliográfico e 
selecionaram atividades práticas para cada oficina, a partir da temática 
educação para o campo. É importante destacar que, no decorrer do 
trabalho de pesquisa e seleção, os alunos produziram as oficinas tendo 
como ponto de partida a realidade vivenciada pelos alunos, tanto no 
cotidiano de Paiquerê, distrito do Município de Londrina, como no da 
Escola Estadual de Paiquerê. Ao todo foram sete oficinas, desenvolvidas 
em uma única manhã junto às turmas do 8º e do 9º ano do Fundamental 
II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. 

As oficinas podem ser divididas em três grupos: a) práticas 
sustentáveis e/ou relacionadas a educação ambiental: Resíduos sólidos 
orgânicos e a produção de composteiras; Reutilização de materiais 
descartáveis; Erosão: a importância da cobertura vegetal para o solo; 
b) perspectiva econômica/socioambiental/saúde: Alimentação e saúde: 
horta orgânica vertical de temperos; Agricultura familiar: frutas 
orgânicas; c) aspecto cultural e humanística: Regionalização e os dialetos: 
a cultura caipira; O som nas paisagens e nossa relação com a paisagem. 

Léia Aparecida Veiga
Docente Colaborador do Projeto Novos Talentos

Contato: lveiga.geo@gmail.com
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OFICINA 01: 
Resíduos sólidos orgânicos e a Produção de 

composteiras

Isabella de Oliveira
Contato: isa-oliveiraa@hotmail.com

Polyana de Morais Artilha
Contato: poly.artilha@hotmail.com

Público alvo: 8º A e 8º B – Ensino Fundamental II

Objetivos: Levar o aluno a: 
• Caracterizar as possíveis destinações finais de resíduos sólidos 

urbanos;
• Identificar a compostagem como uma prática aplicada aos resíduos 

sólidos orgânicos, sendo sustentável ao gerar adubo e diminuir as 
quantidades descartadas nos aterros sanitários. 

• Estabelecer a relação entre a compostagem e sua importância para o 
ambiente. 

Conteúdos 
• Destinação final dos resíduos sólidos urbanos;
• Compostagem.

Recursos Didáticos 
• TV Pendrive e slides com trechos e imagens do conteúdo; 
• Vídeo com a técnica: https://www.youtube.com/watch?v=Qn3m 

B4l3Pew (vídeo curto que demonstra como fazer uma composteira 
para uso em vasos e jardins); 

• uma esponja, uma tesoura, fita adesiva, faca ou furadeira, um pote de 
planta e galões de água de 5 litros (vazios).
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Procedimentos Metodológicos 

Distribuição aproximada do tempo de uma aula de 60 minutos:
Abertura (+ ou – 5’)
• Organização da turma; apresentação dos professores; explicar como 

será conduzida a oficina; escrever na lousa a data e o tema da oficina.

Introdução (+ ou – 05’)
• Inciaremos a aula perguntando aos alunos o que sabem sobre: 

resíduos sólidos urbanos; formas de destinação final dos resíduos 
sólidos; para onde vão os resíduos produzidos na casa deles? E a partir 
dessa conversa dirigida, começaremos a aula expositiva dialogada. 

Aula expositiva (+ ou – 15’): 
• No decorrer da aula expositiva dialogada, tendo como apoio slides 

que serão projetados na TV Pendrive, vamos discutir com os alunos 
sobre o lixo; 

• Primeiramente, perguntaremos aos alunos se eles sabem o que é lixo 
orgânico. A partir deste ponto, perguntaremos quais são os destinos 
do lixo orgânico e se eles sabem de algum tipo de reaproveitamento 
dele. Desse modo, levantaremos perguntas aos alunos se sabem 
para onde vai o lixo orgânico produzido por nós. Ao se referirem 
aos lixões, perguntaremos quais são os impactos com a presença de 
um lixão para o meio em que está instalado. Os pontos que serão 
destacados: – aparecimento de insetos e roedores; – produção do 
gás metano – perguntar se sabem quais são os riscos que isso pode 
trazer? – chorume; – contaminação do lençol freático; – mau cheiro; 

• Levantar a questão se nós praticamos algum tipo de reciclagem do lixo 
orgânico em nossas casas. Deste fato, apresentar que grande parte da 
população ao ver uma fruta estragada, restos de comidas, o que faz é 
colocá-los no lixo, que será encaminhado ao lixão, provocando todos 
os impactos já salientados;

• Por que temos uma grande produção de lixo? – Desse modo,  associar 
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com o desenvolvimento  econômico, quanto mais rica a sociedade 
for, mais lixo produzirá;

• Qual é uma prática simples de se realizar em casa, para diminuir os 
impactos causados pelo lixo?

Dinâmica (+ ou – 30’): 
• Será exibido um vídeo de uma produção de composteira, a fim de 

responder à pergunta feita anteriormente. É um vídeo com uma 
técnica simples que utiliza garrafas PET;

• Em seguida, os alunos serão divididos em grupos e receberão os 
materiais para a construção da composteira, de acordo com o passo a 
passo demonstrado no vídeo.

Conclusão (+ ou – 05’)
• Ressaltar a importância da composteira, pois com ela encontramos 

uma forma de reutilizar os lixos orgânicos que geralmente são 
encaminhados a lixões a céu aberto ou aterros sanitários.  

Avaliação: 
• Critério(s): espera-se que o aluno:
• Ao participar da aula expositiva dialogada e da produção de um 

modelo de composteira, demonstre o conhecimento sobre ela e 
entenda a importância de se ter uma composteira em casa, onde 
pode-se praticar a reutilização do lixo orgânico e não somente 
eliminá-lo no lixo.

Instrumento: 
• Participação e envolvimento tanto na aula expositiva dialogada 

quanto na elaboração do modelo de composteira. 
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Referências:
AQUINO, A. M. Integrando compostagem e vermicompostagem na reciclagem 
de resíduos orgânicos domésticos. EMBRAPA. Circular Técnica, n. 12, 2005.

CAMPOS, L. M. S. et al. Ações de melhoria da gestão de resíduos sólidos numa 
associação de catadores da Grande Florianópolis. In: ENCONTRO NACIONAL 
SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE – ENGEMA, 9., 2007, 
Curitiba. Anais... Curitiba: ENGEMA, 2007.

ANEXOS

Etapas de produção da composteira doméstica.

Fonte: Os autores, 2015. 



218 Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 

OFICINA 02:
Educação Ambiental no Campo: reutilização de 

materiais descartáveis

Yara Aparecida Freires da Silva
Contato: yarageouel@gmail.com

Eni Conceição Cavarsan
Contato: cavarsaneni@gmail.com

Wilson Ap. Paschoal
Contato: wilsonpaschoal@gmail.com

Sara Lins de Souza
Contato: linssara@gmail.com

Público alvo:  9º A e 9º C do Ensino Fundamental II
Objetivos: 
Levar o aluno a:
• Reconhecer o conceito de reciclagem e sua importância para o meio 

ambiente;
• Identificar quais são os materiais recicláveis e não recicláveis;
• Entender, por meio da oficina, que os materiais podem ser utilizados 

na produção de diversos artigos artesanais, como jogos e utensílios. 

Conteúdo
Reciclagem e meio ambiente.

Materiais
• Papelão ou cartolina;
• Tampas de garrafa PET;
• Garrafas PET;
• Tesoura;
• Régua;
• Canetinhas;
• Pacote de presente;
• Texto impresso pelo grupo.
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Desenvolvimento 
Distribuição aproximada do tempo da oficina 60 minutos.

Abertura (5’)
• Organização da turma; apresentação dos professores; explicar como 

será conduzida a oficina; escrever na lousa a data e o tema da oficina.

Introdução (15’)
• Para iniciar a aula expositiva dialogada será realizada uma pequena 

dinâmica que consiste em dividir os alunos em quatro grupos; 
• Cada grupo receberá um pacote de presente contendo materiais 

recicláveis separados de acordo com o tipo de material;
• Dentro de cada pacote uma carta, cujo conteúdo será um desabafo da 

natureza sobre os presentes que ela recebe todos os dias de nossas 
mãos e as consequências que os diferentes tipos de materiais trazem 
para ela;

• O grupo irá escolher um aluno para ler em voz alta o conteúdo da 
carta e, na sequência, apresentará a aula expositiva dialogada;

• O conteúdo abordado nesta oficina consiste em: o que é reciclagem; 
o que são materiais recicláveis e não recicláveis; tempo que cada 
material leva para se decompor no meio ambiente; e reutilização de 
materiais recicláveis.

Dinâmica (30’)
• Como forma de reutilizar os materiais descartáveis, vamos 

confeccionar alguns jogos, como dama e jogo da velha, utilizando 
papelão e tampas de garrafa PET;

• Os alunos serão separados em dupla e cada dupla vai escolher o jogo 
que vai confeccionar e, assim, receber os materiais necessários para 
os jogos;

• As instruções para a confecção dos jogos serão projetadas na TV 
Pendrive, lembrando que iremos levar os papelões já cortados no 
tamanho do jogo e os alunos irão apenas desenhar o formato dos 
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jogos no papelão;
• Caso os alunos não saibam como jogar, iremos ensiná-los como se 

joga, utilizando um jogo como exemplo;
• Após a confecção, os alunos terão um tempo para jogar uma partida 

em sala;
• Os jogos ficarão com os alunos para que possam levar para casa ou, 

caso queiram, podem deixar na biblioteca da escola para brincar no 
intervalo.

Conclusão (10’): 
• Para encerrar a oficina apresentaremos alguns slides com fotos de 

trabalhos artesanais feitos com materiais recicláveis e ressaltaremos 
a importância do descarte correto de cada material. 

Avaliação:
• Critério(s): espera-se que o aluno:
• Demonstre, por meio de participação oral e da atividade de produção 

do jogo, que entendeu a importância de reaproveitar materiais 
recicláveis de forma criativa. 

Instrumento: 
• Participação e envolvimento tanto na aula expositiva dialogada como 

na produção do jogo a partir de material reciclado.

Referências 
AMARAL, Wlamir do. A educação ambiental e a consciência da solidariedade 
ambiental.  Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 207-216, 
2008. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/30234-30972-1-PB.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2015.

BAUMAN, Zygmunt.  Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BRASIL. Meio ambiente: reciclagem. Disponível em: <http:// www.brasil.gov.br/
sobre/ meioambiente/gestão-de-lixo/reciclagem>. Acesso em: 06 nov. 2015.
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CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOVIMENTO. Agenda 21. Curitiba: IPARDES, 2001.
WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: 
PINSKY, Jaime. História da cidadania. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2005. p. 545-
561.

ANEXO

Construção do jogo de damas

 

Fonte: Os autores, 2015. 
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OFICINA 03: 
A Importância da Cobertura Vegetal para o Solo

Camila Romagnolli
Contato: ca_romagnolli@hotmail.com

Rafaela Tamanini Correa
Contato: rafaela_tamanini@hotmail.com

Benedito Silva Junior
Contato: benemtb@gmail.com

Paulo Sergio da Silva 
Contato: paulinho_sergio223@hotmail.com

Público alvo: 9º B e 1º A
Objetivos:
• Identificar as principais causas dos processos erosivos;
• Reconhecer a importância da cobertura vegetal para o solo; 
• Estimular o sentimento de pertencimento com a natureza. 
• 
Conteúdo:
• Solo 

Materiais 
• TV Pendrive
• Garrafas PET de dois litros (3 para cada grupo de alunos)
• Cobertura Vegetal (Terra)
• Tesoura
• Copos
• Água
• Gramíneas e folhas secas

Procedimentos Metodológicos:
Distribuição aproximada do tempo de uma aula de 60 minutos:
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Introdução (10’)
• Apresentação dos estagiários e dos conteúdos que serão trabalhados.

Desenvolvimento da aula/oficina:

Aula expositiva dialogada (20’)
• De forma expositiva e dialogada serão abordados conceitos referentes 

ao uso incorreto do solo, utilizando como auxílio imagens e vídeos 
(TV Pendrive) que relatem a problemática, principalmente a ligada 
às práticas rurais presentes no dia a dia dos alunos.

Dinâmica (20’):
• Após o embasamento teórico, os alunos serão divididos em equipes 

para realizarem a experiência, conforme apresentado por Silva e 
Lima (2015): 
1. Cada garrafa PET deverá ser recortada no sentido horizontal e 

preenchida com terra (total 3 garrafas por grupo);
2. Em seguida, separar duas garrafas recortadas e com terra: colocar 

a gramínea na primeira; folhas secas e pedaços de galhos na 
segunda;

3. A terceira garrafa deixar somente com a terra, sem nada para 
cobrir; 

4. Organizar as três garrafas (com terra, com gramínea e com folhas 
secas) paralelas, de forma que a boca da garrafa fique mais baixo 
que o restante, colocando um recipiente para coletar a água que 
escorrer durante o experimento. Cada equipe deverá jogar água 
(dois copos) em cada garrafa. Observar a cor da água que escorrerá 
pela boca das garrafas e anotar as conclusões no caderno. 

Conclusão (10’)
• Cada equipe irá expor para os demais as conclusões obtidas a partir 

do experimento. Será reforçado que a cor da água que sai pela boca da 
garrafa sem cobertura é diferente das demais por conter quantidade 
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de partículas de solo maior quando comparada às outras duas 
garrafas que possuíam cobertura vegetal. Ou seja, será retomada a 
importância da manutenção e proteção do solo, principalmente em 
área de APP, nascentes e de risco devido ao grau de declividade do 
terreno. 

Referências

SILVA, Bruna Ohana da.; LIMA, Marcelo Ricardo de. Experimentoteca de solos 
cobertura do solo e redução da erosão. Programa Solo na Escola – Departamento 
de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR. 2015. Disponível em: <http://www.
escola.agrarias.ufpr.br/arquivospdf/experimentotecasolos21.pdf>.

GUERRA, A. J. T. O papel da matéria orgânica e dos agregados na erodibilidade 
dos solos. Anuário do Instituto de Geociências, v. 13, p. 43-52, 1990. Disponível 
em: <http://www.ppegeo.igc.usp.br/pdf/anigeo/v13/v13a07.pdf>.

THOMAZ, E. L. Mudanças nas características físicas do topo do solo causadas 
por erosão laminar, em agricultura de subsistência no sistema de rodízio de 
terras – Guarapuava-PR. Geosul, v. 22, n. 44, p. 67-94, 2007.

ANEXO

Realizando o experimento com as garrafas

Fonte: Os autores, 2015. 
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OFICINA 04: 
Alimentação e saúde:

horta orgânica vertical de temperos

Moacir de Souza Palma Neto
Contato: souzapalma@hotmail.com

Raffael Garcia da Silva
Contato: raffael_garcia@hotmail.com

 

Público alvo: 2º A e 3º A – Ensino Médio

Objetivos:
• Entender a importância do desenvolvimento de hábitos de produção 

de alimentos para o autoconsumo;
• Identificar os benefícios de uma alimentação saudável;
• Apreender o processo de construção e manutenção de hortas 

domésticas em sistema orgânico; 
• Identificar os benefícios dos temperos naturais.

Conteúdo
• Alimentação e saúde.

Material necessário
• TV Pendrive e slides
• Caixas de madeira
• obertura (terra, húmus, areia e grama seca)
• Pá e tesoura de jardinagem
• Mudas de temperos (12 mudas)

Procedimentos Metodológicos:
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Introdução 5’
• Apresentação dos estagiários e dos conteúdos que serão trabalhados

Desenvolvimento da aula/oficina:

Aula expositiva dialogada (15’)
• De forma expositiva e dialogada serão abordados conceitos referentes 

a consumo de produtos industrializados e de produtos naturais, 
assim como sobre as vantagens da horta em casa e os diferentes tipos 
de horta (horizontal e vertical), utilizando como auxílio slides com 
imagens e trechos escritos (TV Pendrive) que relatem à problemática.  

Dinâmica (30’):
Passos para a construção da horta vertical:
• Os alunos serão divididos em 3 grupos. Cada grupo receberá 2 

mudinhas de temperos;
• Cada grupo irá forrar uma caixinha de madeira com camada de terra 

vegetal, areia, húmus de minhoca (não encher tudo, só até metade do 
recipiente). Em seguida, deverão plantar as mudinhas. Retire-as dos 
vasinhos ou saquinhos originais, mantendo a terra em volta da raiz. 
Acomode a plantinha no recipiente;

• Coloque mais terra, até que as raízes das mudas fiquem completamente 
cobertas.

• Complete o trabalho colocando uma camada de palha ou grama 
seca. Ao se decompor, este material vira matéria orgânica e oferece 
nutrientes para as plantas. Além disso, ajuda a reter a umidade da 
terra. E, por fim, regue com um pouco de água;

• A horta vertical será doada para a escola, podendo ficar próxima da 
cozinha. 

Conclusão 10’
• Antes de voltar para a sala de aula, os alunos farão higiene das mãos 

no banheiro. Em sala de aula, serão retomados os benefícios da horta 
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caseira e também as possibilidades de variação do material para fazer 
a horta vertical (como garrafas PET, etc.).

Referências

CRIBB, S. L. S. P. A horta escolar como elemento dinamizador da educação 
ambiental e de hábitos alimentares saudáveis. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 6., 2007, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis, 2007.

GOMES, Fabio da Silva. Frutas, legumes e verduras: recomendações técnicas 
versus constructos sociais. Rev. Nutr., Campinas, v. 20, n. 6, p. 669-680, nov./
dez. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rn/v20n6/a09v20n6.
pdf>. 

SILVA, Jandira Maciel da et al. Agrotóxico e trabalho: uma combinação perigosa 
para a saúde do trabalhador rural. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 

4, dez. 2005.

ANEXO

Etapas de organização da horta vertical

Fonte: Os autores, 2015. 
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OFICINA 05: 
Agricultura familiar: frutas orgânicas

Bruno H. Messagi. G. Carneiro 
Contato: bruno_messagi@hotmail.com

Luís Guilherme da Silva Amaro
Contato: guilherme.amaro@hotmail.com

Gabriel Nogueira da Matta
Contato: nogueiradamatta@live.com

Público Alvo: 1º A do Ensino Médio e 9º B do Ensino Fundamental II

Objetivos:
Levar o aluno a:
• Identificar características da atual conjuntura da agricultura 

brasileira, tendo como foco principal a produção de alimentos 
orgânicos e sua importância para a qualidade de vida;

• Identificar a vantagens do consumo diário de frutas;
• Apontar os ganhos qualitativos quando comparamos o consumo de 

produtos naturais em comparação ao industrializados.

Conteúdos: 
• agricultura familiar x agricultura intensiva; 
• consumo e saúde.

Material:
• Slides com trechos escritos e imagens;
• TV Pendrive
• Potinhos de plástico com frutas picadinhas (36) 
• Garrafinhas com suco (36)
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Procedimentos Metodológicos: 
Distribuição aproximada do tempo da oficina 1 hora/aula.

Abertura (05’): 
• Organização da turma; apresentação dos professores; explicar como 

será conduzida a oficina; escrever na lousa a data e o tema da oficina.

Aula expositiva (15’): 
• Iniciaremos uma aula expositiva tendo por base slides com trechos 

escritos e imagens diversas. Objetivando embasar teoricamente a 
construção dos conceitos de produção familiar x intensiva, produção 
de alimentos saudáveis x industrializados, abordaremos aspectos 
acerca dos interesses econômicos atuais, padrões de consumo da 
sociedade brasileira, praticidade do consumo de alimentos prontos 
e reforma agrária; 

• Também será discutida com os alunos a produção de frutas no Brasil, 
abordando qual sua importância econômica, já que o país é o terceiro 
maior produtor mundial, atrás apenas de China e Índia, assim como 
a importância nutricional para os brasileiros e o papel da agricultura 
familiar em sua produção.

Dinâmica (30’): 
• Vamos dividir a turma em grupos de 6 alunos; cada grupo receberá 6 

amostras, sendo 3 de frutas e 3 de suco (natural e industrializado). Na 
turma do 1º A teremos 7 grupos e na turma do 9º B serão formadas 
5 equipes;

• Em seguida, eles irão degustar as frutas e os sucos e anotar suas 
impressões na ficha abaixo. Cada equipe receberá além das frutas 
picadas e dos potinhos de suco, uma ficha para ser preenchida;

• Cada equipe deverá anotar o seguinte conteúdo na sua ficha:

Nome da fruta? Ácido ou doce? Como descobriu? Sabor do suco? Indust. ou natural? Como descobriu?
1- 1- 
2 - 2-
3 - 3-
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• Após a degustação, os alunos entregarão suas fichas e faremos a 
correção juntos, para ver quais foram os acertos. 

Conclusão: 
• Encerraremos a aula/oficina com uma rápida retomada do que foi 

visto durante a oficina e os alunos comentarão o tema: o que acham 
da agricultura brasileira, dos produtos orgânicos, industrializados, 
consumismo, vida corrida da atual sociedade. Frisaremos a 
importância do consumo de frutas orgânicas e sua produção para o 
pequeno produtor. 

Avaliação: 
Critério (s): espera-se que o aluno: 
• Ao participar da aula expositiva dialogada e da dinâmica com as 

frutas e sucos, demonstre que refletiu e formou uma opinião sobre 
a importância da produção familiar, da produção de alimentos 
orgânicos e os desdobramentos sobre a saúde da população e a 
organização socioespacial no campo. 

Instrumento: 
Participação e envolvimento tanto na aula expositiva dialogada como 
na dinâmica e preenchimento da ficha de degustação com posterior 
discussão.  

Referências: 

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 
Guaíba: AS-PTA, 1989.

GRAZIANO NETO, F. Questão agrária e ecologia: crítica da moderna agricultura. 
São Paulo: Brasiliense, 1982.

CAMPOS, Margarida Cássia. Agricultura orgânica no Norte do Paraná: alternativa 
às imposições do modelo hegemônico da agricultura convencional. 2004. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina.
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ANEXOS

Alunos degustando o suco e as porções de frutas

Fonte: Os autores, 2015. 
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OFICINA 06: 
Regionalização e os dialetos: a cultura caipira

Marcella Bonaiuti Bonomo Büchler de Lemos
Contato: bonomo.marcella@gmail.com  

Adriana Silva Sanches
Contato: adrianassanches@yahoo.com.br

Público Alvo: 8º A e 8º B – Ensino Fundamental II
Objetivo(s):
• Levar o aluno a:
• Desmistificar a língua dominante, marcada pelo português oficial 

que não traduz a cultura do povo brasileiro;
• Discutir o regionalismo no Brasil e mapear os dialetos encontrados 

em diferentes estados brasileiros;
• Valorizar sua própria cultura, a qual é responsável pelo dialeto caipira 

na região Norte do Paraná.

Conteúdo
• Cultura e regionalização de manifestações culturais

Materiais
• Mapa político do Brasil e do município de Londrina
• TV Pendrive
• Slides
• Papel Sulfite

Desenvolvimento da aula/oficina:
Distribuição aproximada do tempo da oficina 1 hora/aula com duração 
de 1 hora.
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Abertura (5’)
• Organização da turma; apresentação das estagiárias; explicação 

sobre como será conduzida a oficina; escrever na lousa a data e o 
tema da oficina.

Introdução (15’)
• Aula expositiva dialogada enfocando a questão da língua e da cultura 

existentes em diferentes regiões brasileiras, abordando o conceito de 
cultura e regionalização de manifestações culturais;

• No decorrer da aula expositiva dialogada, abordaremos a língua 
falada no Brasil: a língua geral (nheengatu) foi substituída pela língua 
oficial brasileira, o português; as diferenças linguísticas regionais 
do português no Brasil, como os dialetos caipira, paulista, carioca, 
paraense, mato-grossense e gaúcho, enfatizando a riqueza cultural 
da diversidade linguística brasileira;

• Objetivando trabalhar com a escala regional, conduziremos a 
discussão para o regional próximo dos alunos (Norte do Paraná) e 
para o local, no caso Londrina, buscando na realidade dos alunos 
elementos da cultura caipira e do dialeto caipira.

Dinâmica (35’)
• Após a aula expositiva dialogada, os alunos serão divididos em 

equipes: 8°A: serão 5 equipes com seis alunos e 1 equipe com cinco 
alunos; metade trabalhará com as questões linguísticas e culturais do 
Brasil, com o auxílio do mapa, e metade trabalhará com as questões 
linguísticas e culturais de Londrina e Norte do Paraná, com o auxílio 
do mapa correspondente;

• 8°B: serão 4 equipes com quatro alunos e 1 equipe com três alunos; 
metade trabalhará com as questões linguísticas e culturais do 
Brasil, com o auxílio do mapa, e metade trabalhará com as questões 
linguísticas e culturais de Londrina e Norte do Paraná, com o auxílio 
do mapa correspondente;

• 
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• Após a divisão das equipes será realizada a dinâmica: com o mapa 
do Brasil, será apresentado aos alunos uma lista com palavras que 
remetem à cultura dialetal regional. Nesse momento, os alunos 
deverão identificar, relacionar e colar as palavras nos locais de maior 
incidência no mapa do Brasil (ver anexo). Já no mapa de Londrina, 
cada equipe escreverá a forma de falar determinada palavra no 
dialeto caipira e na língua formal. Ex: Corguinho = córrego; mió = 
melhor, etc. 

Conclusão (10´):
• O encerramento da oficina se dará com a análise dos dialetos 

apresentados no Brasil e no Município de Londrina, que provam 
como a cultura no Brasil é diversificada e não se traduz apenas a 
partir da língua e cultura oficial portuguesa, tendo por objetivo não 
só a ampliação dos horizontes dos alunos, como a valorização das 
raízes culturais de cada um.

Avaliação:
• Critério (s): espera-se que o aluno: 
• Demonstre, por meio de participação oral e da atividade com mapas0 

que identifica a importância do regionalismo para a formação da 
cultura brasileira, assim como entende a necessidade de valorizar a 
cultura caipira.

Instrumento avaliativo: 
• Participação e envolvimento tanto na aula expositiva dialogada como 

na atividade com mapas do Brasil e de Londrina.

Referências 

ALTINO, Fabiane Cristina. Estudos dialetológicos no Paraná: convite a um 
passeio pela história. Signum: Estudos da Linguagem, Londrina, v. 12, n. 1, p. 
33-63, jul. 2009. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/
signum/article/view/4176>. Acesso em: 14 nov. 2015.
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em: 14 nov. 2015.
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– Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
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SIMAS, Anna. O modo caipira de falar. 2009. Disponível em: <http://
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ANEXO

Alunos produzindo os mapas temáticos
 

Fonte: Os autores, 2015. 
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 OFICINA 07: 
O som nas paisagens e nossa relação com a paisagem

Jean Thallis
Contato: jeanthallis743@gmail.com

Moacir Umbelino
Contato: moacirnegao@hotmail.com

Público Alvo: 3º A e 2º A – Ensino Médio

Objetivos:
• Entender que a paisagem estimula diferentes tipos de relações com o 

meio e que os sons fazem parte da paisagem;
• Reconhecer como a paisagem está ligada ao sentimento de lugar e de 

pertencimento.

Conteúdo
• Som x paisagens rurais

Recursos
• TV Pendrive
• Folha sulfite 
• Pendrive com músicas 

Procedimentos Metodológicos (60’)

Introdução (5’)
• Apresentação dos estagiários e dos conteúdos que serão trabalhados.

Desenvolvimento da aula/oficina
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Discussão dirigida com a turma (10’): 
• Discutir como a paisagem é formada de dentro para fora, através das 

relações pessoais e da capacidade de se apreender o espaço através 
dos cinco sentidos, sendo assim a paisagem uma construção social, 
individual e claramente psicológica em constante relação com nossas 
vidas. 

Dinâmica - (30’)
• Distribuir duas metades de uma folha sulfite, onde, de acordo com o 

som exposto na TV Pendrive, o aluno deverá desenhar uma paisagem, 
somente pelo que o som lhe remete; 

• Então será apresentado um tipo de som ambiente urbano; depois, um 
som ambiente rural; no caso do rural, existe a possibilidade de levar os 
alunos para fora da sala, porém dependerá das condições climáticas 
e do consentimento do professor, de modo que, inicialmente, tudo 
deve estar pronto para ser feito em sala. 

Conclusão (15’)
• Após término dos desenhos, será discutida, por meio da comparação 

das ilustrações, a diferença que o som exerce na compreensão da 
paisagem e em como é nossa relação com este meio. Tudo dependerá 
do que os alunos irão expor, pois seus desenhos podem suscitar 
diferentes apontamentos. 

Avaliação: 
Critério (s): espera-se que o aluno: 
• Ao participar da aula expositiva dialogada e da dinâmica com os 

desenhos, identifique a diferença que o som exerce na compreensão 
da paisagem e em como é nossa relação com este meio.

 
Instrumento: 
• Participação e envolvimento tanto na aula expositiva dialogada como 

na dinâmica de desenhos.   
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ANEXO

Alunos produzindo os desenhos

Fonte: Os autores, 2015. 
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Esperando o coqueiro dar seus frutos. Fazenda Três Marias.
Fotografia: Larissa Bandeira. Colégio Estadual de Paiquerê.
Data: 30/06/16.
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Seção DE CARTOGRAFIA SOCIAL

Roda d´água, não é muito comum só algumas fazendas possuem. Facilita tudo. 
Fazenda Três Marias.
Fotografia: Larissa Bandeira. Colégio Estadual de Paiquerê.
Data: 30/06/16.



Representações sociais dos jovens talentos das ciências humanas das escolas do campo de Londrina 241

Apresentação

CARTOGRAFANDO O LUGAR: 
empoderamento dos jovens do subprojeto Novos Talentos/

Ciências Humanas sobre seu lugar de vivência

Margarida de Cássia Campos1

Thaís Gaffo Vaccari2

Segundo Harley (1991), a cartografia historicamente foi utilizada 
como instrumento de poder, controle social e dominação, sendo uma 
forma de representação de mundo repleta de intencionalidade, e nunca 
imparcialidade. 

O mesmo autor destaca que os mapas são invenções militares, 
pensados para gerenciamento do território pelo estado-nação sendo 
um instrumento de controle e dominação do território, portanto, 
verdadeiras armas do imperialismo, que sempre serviu para legitimar 
a conquista de novas terras; “neste sentido, a confecção de mapas foi 
uma das armas de inteligência especializadas para adquirir um poder, 
administrá-lo, codificá-lo e legitimá-lo” (HARLEY, 1991, p. 5). Os 
geômetras acompanhavam os soldados realizando o reconhecimento 
das terras descobertas a partir do desenho de um “novo mapa”. O espaço 
também podia ser dividido sobre o papel, como aconteceu no Tratado 
de Tordesilhas no final do século XV e na divisão da África pelos países 
europeus em 1885. Assim, os colonizadores ignoraram totalmente os 
habitantes de tais continentes; um simples traço em um mapa podia 
designar, como destaca Harley, a vida ou a morte de milhões de nativos.

Cabe destacar que, nos últimos anos, alguns pesquisadores criaram 
a chamada cartografia social, que tenta ressignificar a utilidade dos 
mapas, ou seja, contrário ao seu uso enquanto instrumento de dominação 
e poder dos opressores, mas, sim, como instrumento de denúncia e de 
autoafirmação de identidades dos povos tradicionais 

1 Professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina
2 Aluna do mestrado em Geografia da Universidade Estadual de Londrina.
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Portanto como destacam Lima e Costa (2012), a cartografia 
social é uma forma de representação territorial apoderada pelos povos 
e comunidades tradicionais, que visa a buscar relatos e representações 
socioespaciais em um processo de automapeamento. Desse modo, pode 
ser um instrumento de resgate e reforço das identidades e também uma 
forma para a organização política de tais povos, além de um meio pelo qual 
suas ações reivindicativas, a partir do produto gerado, poderão ser ouvidas 
e atendidas, sendo um documento importante para a reivindicação de 
políticas pública, de planejamento e de base de autogestão.

Nesse sentido, existe uma série de estudos e trabalhos publicados 
de cartografia social produzida pelos povos tradicionais da Amazônia, 
ribeirinhos, quilombolas, faxinalenses, entre outros. Segundo 
Almeida (2006), esses mapas permitem a compreensão dos conflitos 
que ameaçam as comunidades, e também a explicitação das práticas 
tradicionais que constituem sua identidade e delimitação do território 
que tradicionalmente ocupam.

Cabe ressaltar que, no processo de confecção de tais mapas, os 
pesquisadores não solicitam aos seus autores a inserção dos símbolos 
cartográficos, que tradicionalmente delimitaram o que é um mapa.

Para a cartografia social, a importância do mapeamento não está no 
desenho em si (formato), mas no significado (na subjetividade) do 
objeto representado, pois a sua representação é pautada num contexto 
relacional, ou seja, faz parte de um cotidiano interativo do sujeito que 
mapeia o seu próprio espaço vivido (LIMA; COSTA, 2012, p. 85). 

No processo de produção dos mapas aparecem situações 
relacionadas à importância que os autores atribuem aos objetos e as 
práticas e às relações sociais do seu cotidiano. Assim, conhecer o lugar 
onde cada povo vive é, de certa maneira, uma forma de entender como 
eles constroem sua identidade no encontro com o espaço geográfico e 
com as demais pessoas de sua comunidade:
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Os elementos ‘cartografados’ nos mapas situacionais representam o 
produto das relações sociais que se manifestam no cotidiano das crianças 
e adolescentes, configurando a importância dos objetos para esses jovens 
como um elo de interação na sua reprodução sociocultural, onde estão 
incorporadas, historicamente, as normas de uso, podendo ser fruto tanto 
da tradição local quanto das políticas governamentais (LIMA; COSTA, 
2012, p. 83).

Portanto essa linguagem é fundamental para a geografia 
escolar, sendo um recurso que pode ser utilizado para refletir sobre as 
práticas sociais/territorialidades do lugar não apenas em comunidades 
tradicionais, mas em qualquer espaço onde exista humanidade, o qual, 
com certeza, é permeado por conflitos e lutas para garantia de um dado 
território.

Tendo como base essa afirmativa, em reunião do Subprojeto 
Novos Talentos/Ciências Humanas ocorrida em março de 2016, a equipe 
decidiu publicar uma coletânea de mapas baseados na metodologia da 
cartografia social, produzidos pelos jovens das escolas parceiras, com 
o objetivo de perceber suas vivências, suas formas de construção de 
identidades, a representação do lugar e o sentimento de pertencimento 
ou estranhamento para com ele, as relações familiares, os conflitos e 
práticas sociais de defesa, entre outros elementos que pode demonstrar 
quem são eles/as? O que eles/as fazem? Quais são seus medos e desejos? 
Suas inspirações? Suas reivindicações? Suas alegrias? E seus desejos para 
o futuro.

Entre maio e julho de 2016, realizamos as oficinas de produção dos 
mapas em seis escolas de Ensino Médio dos distritos de Londrina: no mês 
de maio, no período da manhã, na Escola Estadual Maria Helena Davatz, 
em Lerroville, e na Escola Estadual de Guaravera; em junho, na Escola 
Estadual Professor Altair Aparecido Carneiro, em Paiquerê, de manhã, 
e na Escola Estadual Capitão Euzébio Barbosa de Menezes, em São Luiz, 
à noite. No mês de julho, no período da noite no Colégio Estadual da 
Warta e, por último, no Colégio Estadual de Maravilha. No mês de agosto, 
realizamos as oficinas no Centro Socioeducativo de Londrina (Cense II), 
no período da tarde.
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No diálogo com os/as jovens, primeiramente iniciávamos uma 
conversa de receptividade. Essa aproximação e criação de empatia 
entre pesquisador/a e os sujeitos da pesquisa é fundamental, de modo 
que a atividade proposta seja desenvolvida a contento e que nada seja 
imposto aos jovens. Após o diálogo de aproximação, iniciávamos uma 
discussão questionando sobre quem poderia elaborar mapas, ou seja, 
quais profissionais/pessoas têm a função de fazer um mapa. A maioria 
dos/as jovens respondia cartógrafos, engenheiros etc. Eles sempre 
apontavam que apenas um profissional especializado tinha o direito 
de elaborar mapas. A partir dessas respostas, tentávamos fomentar o 
diálogo e demonstrar que, a priori, estavam parcialmente certos, mas 
que nem sempre apenas pessoas especializadas podem confeccionar 
mapas. Nesta etapa da conversa adentrávamos na discussão sobre os 
trabalhos realizados na cartografia social e a possibilidade de os jovens 
confeccionarem seus próprios mapas.

Após essa etapa, também discutíamos sobre o lugar (distrito) 
e as comunidades que os/as jovens viviam. Para Lima e Costa (2012), 
é neste ínterim que o conceito de lugar e territorialidade como espaço 
de vivência deve ser introduzido, por meio da discussão dos elementos 
de suas práticas sociais, para criar um ambiente de diálogo sobre o que 
podemos considerar “nosso lugar”, de modo que eles se motivassem a 
representar o seu lugar no mapa, além das formas de trabalho produtivo, 
acesso à escola, condições de infraestrutura para a garantia de uma 
moradia digna, dentre outros elementos que poderiam ser levantados 
nesta etapa do diálogo, com objetivo de incentivar a reflexão sobre a 
comunidade em que vivem.

Para Archela, Gratão e Trostdorf (2004), as representações do 
lugar são intensas devido ao cotidiano do jovem, pois é no lugar que 
estão os seus valores, a união ou separação das pessoas, o gostar ou o 
não gostar e as representações do imaginário. Assim, os lugares podem 
ser diferenciados para cada pessoa, sendo que, muitas vezes, ele pode ser 
apenas a casa em que vive, seu bairro, sua escola, sua cidade ou então um 
lugar que visitou e que tem uma afinidade afetiva. 
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Os mapas construídos pelos educandos/as representam justamente 
aquilo que o/a jovem sente em relação ao seu lugar, dando liberdade para 
que criem seus mapas sem que haja uma regra sobre quais elementos 
devem compor seu lugar. Segundo Richter (2011), a elaboração desses 
mapas, com mais liberdade em relação à imposição da presença dos 
símbolos cartográficos, aparece como possibilidade de expressão de 
diferentes elementos existentes no cotidiano dos/as educandos/as e que 
não são vistos nos mapas tradicionais. 

Sabe-se que na cartografia social é importante que os mapas 
sejam elaborados por coletivos, onde, por meio de reuniões, decide-se 
em conjunto representar os objetos/práticas/territorialidade que fazem 
sentido para o grupo, mas optamos por mapas individuais, já que existe 
uma diversidade grande de comunidades atendidas pelas escolas dos 
distritos. Um exemplo é a escola localizada no distrito de Paiquerê, 
que atende todos os/as jovens do Ensino Fundamental II e Médio dos 
distritos de Paiquerê e de Irerê e do Patrimônio Guairacá, além de três 
vilas rurais e vários jovens que habitam sítios e fazendas em um raio de 
70 quilômetros, como destacou a diretora em uma conversa informal. 

Devido a essas limitações, optamos por construir os mapas 
individualmente, mas cabe ressaltar que alguns deles têm representações 
de mais de um indivíduo porque, em vários momentos, os jovens tinham 
dúvidas sobre algum objeto geográfico ou caminho (nome de rua, de sítio, 
de estrada) e questionava o colega de sala que morava no mesmo lugar 
para ajudar na representação das espacialidades da qual tinham dúvidas. 
Esta troca de informações foi, muitas vezes, até fomentada por nós, de 
modo também a não cercear demais a construção dos mapas, deixando-
os/as livres à procura das informações que poderiam completar melhor 
as suas representações.

Utilizamos para a confecção dos mapas uma folha de papel A3, 
lápis, régua e borracha. E sempre quando eles nos perguntavam pode 
colocar “isso” ou “aquilo”, respondíamos: “O mapa é seu, faça o que você 
achar melhor”. Essa resposta ia ao encontro da necessidade de ofertar 
autonomia a esses jovens para que eles pudessem se desprender das 
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convenções cartográficas ou do conceito do que seja um mapa, quais os 
elementos que precisam constar em um mapa, e fazerem os seus mapas 
sem as “amarras” conceituais.

O ambiente de produção desses mapas sempre foi extremamente 
descontraído porque os jovens se mostravam muito entusiasmados nas 
oficinas. Em algumas escolas houve até certa competição entre eles. 
Nenhum jovem se negou a fazer a atividade. Cabe ressaltar que, ao 
propor a construção do mapa, deixávamos claro que nada era impositivo, 
que fazia quem queria e, também, que os materiais seriam publicados em 
um livro do projeto.

Outro ponto fundamental durante a confecção do mapa foi a 
conversa que tivemos com os jovens, atividade esta que propicia uma 
maior aproximação do cotidiano deles. Ao perguntar o que eram alguns 
objetos geográficos representados por eles, muito jovens contaram sua 
história de vida, o trabalho produtivo, as festas, as diversões, as tristezas 
em perceber que o distrito é um lugar abandonado pelo poder público, as 
relações sociais estabelecidas historicamente por seus ancestrais e outras 
estórias do lugar que nos fizeram perceber como é difícil a vida dos jovens 
de escola do campo.

Ao todo foram produzidos124 mapas, confeccionados por jovens de 
14 a 21 anos. Para melhor analisá-los, classificamos as representações em 
seis grupos, relacionados à escala geográfica e à quantidade de detalhes 
apresentados, o que indica que aqueles/as que conhecem melhor o seu 
lugar, possuem mais mobilidade e uma melhor leitura das espacialidades.

Assim dividimos em: 1 – não pertencimento para com o lugar; 2 – 
uma visão do lugar extremamente restrita; 3 – visão restrita; 4 – ampla, 
mas com poucos detalhes; 5 – ampla com mais detalhes; e 6 – visionários 
do lugar.

Apenas um mapa foi classificado como de não pertencimento. Ao 
questionar seu autor sobre por que ele não se identificava com o lugar 
onde morava, ele disse que há três meses seus pais mudaram da zona 
urbana para a zona rural. Ele expressou o sentimento para com o novo 
lugar de vivência no mapa: “Eu não gosto de onde eu moro porque não 
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gosto de sítio”. Inclusive, em seu mapa não aparece nenhuma prática 
social ou territorialidade, há apenas uma caixa d’água, sua casa, um 
barracão, uma cerca e uma estrada; ou seja, apenas objetos geográficos 
que ele identifica no lugar; mas parece que falta vivência e interação. Ele 
está territorializado fisicamente, mas com profundo estranhamento para 
com o lugar que sua família escolheu para viver.

Segundo Tuan (2013), diversas vezes o lugar pode ter uma relação 
direta com a afetividade, sendo que essa afetividade muitas vezes vem 
dos familiares que habitam com o indivíduo e de amigos que estão ao 
seu redor. No caso do jovem que não se sente pertencente ao lugar, 
tem-se como hipótese que, ao decorrer dos anos, ele passe a perceber 
que pertence ao sítio em que vive devido à sua ligação com o trabalho 
produtivo desempenhado pelos familiares, o quanto eles estão felizes em 
realizar tal trabalho, o pertencimento que têm com relação ao sítio, o 
contato maior com seus vizinhos que, muitas vezes, se tornam grandes 
amigos e também o sentimento positivo que esse jovem pode atribuir ao 
lugar com o passar do tempo. 

Três mapas foram classificados como extremamente restrito. Neles 
aparecem apenas a casa dos jovens. O que nos causa estranheza é como 
jovens acima 14 anos possuem uma visão tão limitada do lugar onde 
moram. Seriam eles os “prisioneiros do lugar”, como apontava Massey 
(2000), ou seja, aqueles que têm uma mobilidade restrita, em especial 
por serem filhos das classes populares, com dificuldade financeira? Vale 
ressaltar também que em um dos mapas aparece uma janela com grades. 
Isso denota um problema muito recorrente nas zonas rurais, que é a 
insegurança a que as populações do campo estão sujeitas. Esse fato pode 
explicar em parte a falta de mobilidade dos sujeitos; o medo pode ser um 
fator que cerceia sua convivência fora dos limites de sua casa.

Ao terceiro grupo denominamos mapas com escala restrita 
(trinta e três exemplares) com experiências socioespaciais limitadas. Em 
alguns mapas percebemos até certa infantilidade nas representações, 
não condizente com jovens acima de 14 anos. Estes também talvez se 
encaixem, de certa forma, nos prisioneiros do lugar. Porém, nesses mapas 
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é possível identificar as atividades produtivas de seus familiares, práticas 
de lazer e religiosa; os objetos geográficos mais recorrentes foram as 
igrejas, em especial a católica, a escola e o campo de futebol; este último 
com uma proporção muitas vezes maior que os outros objetos geográficos. 
Segundo a fala dos próprios jovens enquanto elaboravam os mapas, os 
campos de futebol são os únicos espaços de lazer dessas comunidades. 
Cabe destacar que em todas as escolas os jovens reivindicaram políticas 
públicas de fomento ao lazer para a comunidade. É possível perceber que, 
em alguns distritos, aparece a academia ao ar livre na praça central, sendo 
uma alternativa de prática de atividade física para as populações dessas 
comunidades. Porém houve reclamações de jovens de outros distritos 
que não possuem esse aparato, como Paiquerê e Maravilha. 

Também organizamos um quarto grupo de mapas, com 34 
exemplares, e o classificamos como de escala restrita, porém com mais 
detalhes do que o grupo anterior, apontando ruas, quadras, sítios vizinhos, 
ou seja, representando uma espacialidade mais ampliada do lugar onde 
vivem. Como destaca Lima e Costa (2012), essa visão espacial é resultante 
de suas interações com os diversos elementos remotos do espaço 
geográfico. Este grupo marcou bem as práticas sociais, direcionadas ao 
trabalho produtivo tanto de culturas de autoconsumo como de culturas 
do agronegócio (plantação de laranja, milho, café, estufa, eucalipto 
e cana). Segundo Lima e Costa (2012), o local de trabalho também é o 
espaço do aprender, onde jovens e crianças, ao auxiliarem seus familiares 
na “lida”, imitam os mais velhos, além de contribuírem e apoiarem os 
ganhos da agricultura camponesa, garantindo sua permanência no 
campo londrinense, construindo espaços de resistência da identidade 
camponesa, fundamental para a continuidade da produção de alimentos 
para o país.

Percebemos uma diferença entre os mapas dos jovens que moram 
em sítios e fazenda em relação aos que habitam a zona urbana dos 
distritos, o que, de certa forma, marca bem a identidade cultural dessas 
populações do campo. Os objetos de referências são diferentes. Aparecem 
o barracão; os rios e lagos, espaços de lazer (pesca e banho); o pomar. 
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Ocorre que, muitas vezes, os estudantes que habitam a zona urbana 
sequer têm contato com a zona rural, não conhecendo as plantações, 
confundindo milho com trigo, não conhecendo as práticas sociais do 
campo, entre outras situações que foram visualizadas ao longo do estudo. 
Observou-se que grande parte dos jovens que vivem na zona urbana não 
desenharam sequer árvores, tendo a característica de acreditar que não 
possuem tanta importância no seu cotidiano. 

O maior grupo constitui-se de 41 mapas. Percebe-se a visão do lugar 
desses jovens incluídos nessa classificação, pois há uma escala geográfica 
bem ampla; apontam vários detalhes e há diversidade de objetos 
geográficos e de territorialidade. A maioria apresenta a espacialidade 
geométrica da área urbana das comunidades/distritos, ou seja, os jovens 
têm uma visão vertical do seu lugar e assim foi representado no seu 
mapa. Tais mapas demonstram uma intensa rede de relações sociais, 
perceptível pela densidade e pelo volume de informações representadas.

Nesse grupo podemos perceber, também, representações 
de denúncia sobre as péssimas condições de infraestrutura dessas 
comunidades. Nos mapas aparecem “praça estragada” e a que mais 
nos chamou a atenção: “Lerroville (o distrito abandonado)” e, atrás do 
mapa, o jovem registrou seu descontentamento com relação às políticas 
públicas direcionadas aos distritos de Londrina, formulando o seguinte 
relato: “um distrito abandonado que políticos lembram dele apenas em 
eleições, abandonando pois não tem saúde, segurança. Não tem emprego, 
estradas e nem vontade”. Portanto apresenta-se uma visão crítica em 
relação ao lugar e também à democracia representativa. Em seu mapa, 
ele demonstra alguns objetos que corroboram sua fala: “rua sem poste de 
iluminação” e “estrada de terra”. 

Nesse grupo aparece a “capela mortuária” e o “cemitério”, 
símbolos da morte. Foram interessantes os diálogos que ocorriam 
durante o desenho desses objetos geográficos. Alguns diziam que não 
iriam representar o cemitério porque esse espaço não lhes era agradável; 
outros já quiseram acrescentá-los a seus mapas porque, diziam, ele existe 
e por isso deve constar no mapa, caso contrário a representação ficaria 
incompleta.
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Uma das características dos mapas que representaram a sede 
urbana das comunidades/distritos foi a presença dos comércios, posto de 
saúde, as políticas para moradia – “casa geminada Dilma”, que certamente 
refere-se ao projeto “Minha Casa Minha Vida”. 

A alegria também está presente no encontro com o outro, como a 
expressão em um mapa “bar dos amigos”, várias lanchonetes, quadras, 
campo de futebol com pessoas se divertindo. Aparecem também as 
relações afetivas com as pessoas que moram no lugar de modo irreverente: 
“casa da ex” e “Mercado do Fufu-concorrência”; as brincadeiras/jogos de 
ruas: “jogos de beats”

As situações de conflitos entre os agentes de segurança pública e 
os jovens foram marcadas com a seguinte frase: “soldado do capeta”, que 
indica que geralmente a convivência da juventude com os “homens de lei” 
pode ser conflituosa, em decorrência de a própria essência da identidade 
jovem é ser subversiva.

Há um mapa nesse grupo que chama a atenção pela presença da 
rede elétrica de alta tensão que passa pela comunidade representada. 
Ela se torna o objeto geográfico mais importante do mapa. Questionado 
sobre essa forte presença, o autor relatou que, às vezes, a rede elétrica 
de alta tensão causa medo, em especial nos dias de chuvas com fortes 
ventos, o que lembra as discussões realizadas por Tuan (2005), no livro 
Paisagens do Medo.

E, por último, onze exemplares que classificamos como os 
“visionários do lugar” porque, em nossa opinião, são os mapas que 
apresentam uma visão mais ampla e detalhada do lugar, apresentando 
uma escala geográfica grande, extrapolando e muito o local de moradia; 
certamente esses jovens têm uma locomobilidade intensa, vivenciam o 
lugar com mais intensidade e, por isso, conseguem apontar detalhes que 
os outros não visualizam.

A diversidade de comércio também aparece como um elemento 
marcante dos mapas. Nesse grupo, um exemplar utiliza a irreverência 
para marcar a presença do mesmo tipo de comércio dos seus familiares, 
“mercado da concorrência”, e ainda aparece uma pessoa gritando na 
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rua “o concorrente”; conflitos entre vizinhos também é perceptível nas 
representações.

Um mapa desse grupo chama a atenção pela sensibilidade 
ambiental. O jovem apresenta: a horta da avó, três pomares de diferentes 
donos e um espaço onde foram desenhadas várias árvores com os dizeres: 
“mata onde é reserva, não pode cortar”. Certamente é de conhecimento 
da comunidade que naquele espaço as árvores precisam ser preservadas. 
Nesse sentido, podemos perceber que os saberes tradicionais da 
comunidade são transmitidos aos mais novos e, assim, o processo de 
reprodução dos costumes, das verdades, dos dizeres, das crenças se 
mantêm vivos. 

Por último, destaca-se um mapa da Vila Rural das Orquídeas. O 
jovem que o elaborou apresenta uma vivência intensa com seu lugar. Ele 
conhece as estórias – durante a confecção nos contou várias –, conhece as 
pessoas, as atividades de trabalho produtivo, as festas, práticas socais, ou 
seja, ele está territorializado na Vila Rural, apresentando um sentimento 
de pertencimento e afetividade que poucos demonstraram em suas 
representações; portanto o melhor exemplo do visionário do lugar.

Apontamentos Finais 

Primeiramente, cabe o registro da satisfação em realizar essa 
atividade nas escolas parceiras, porque ela proporcionou conhecer um 
pouco mais sobre a territorialidade e a vivência tanto dos jovens dos 
distritos como do Cense II. Conhecemos suas crenças, seus medos, suas 
tristezas, alegrias, perspectiva de futuro e, também, as interações e 
dinâmicas da comunidade, como o trabalho produtivo que realizam para 
a produção. Nas escolas de Maravilha, da Warta e de São Luiz, o Ensino 
Médio funciona apenas no período noturno. Uma parte importante dos 
jovens trabalha e, como muitos moram em sítios e fazendas, o trabalho 
é na agricultura, gerando produtos de autoconsumo. Há também os que 
vendem sua mão de obra ao agronegócio da soja, laranja e café, sendo um 
trabalhador assalariado.
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Por meio da oficina de produção de mapas íamos conversando com 
eles no sentido de saber quais suas perspectivas de futuro. Essa questão 
fazia parte de outra oficina trabalhada pelas pesquisadoras do subprojeto 
Novos Talentos/Ciências e os seus resultados encontram-se neste livro. 
No diálogo percebemos que o desejo da maioria dos jovens é deixar o 
campo, e arrumar um emprego urbano, o que nos permite concluir 
que ou existe ausência ou ineficácia de política pública de incentivo à 
permanência dos filhos dos camponeses no seu espaço de vivência. Nesse 
sentido, a presente pesquisa sinaliza demandas de criação de políticas 
públicas.

Em relação à leitura das espacialidades, conclui-se que alguns 
apenas conseguem perceber objetos geográficos muito específicos 
do espaço de vivência, como: sua residência, a igreja, casa de algum 
vizinho, escola etc., porém não conseguem ter uma visão mais ampla 
do espaço geográfico que contemple a comunidade. Outros, porém, já 
demonstram a interação fervilhante com os pares, como destaca Lima 
e Souza (2012). Esses possuem uma “territorialidade que transcendia” 
seu espaço de convivência familiar, parece que são jovens mais sociáveis, 
com locomobilidade intensa e também, com certeza, contam com uma 
sensibilidade de percepção espacial aguçada.

Por último, acreditamos que a presente oficina fez esses 
jovens pensarem sobre o seu futuro, sobre os objetos geográficos, as 
espacialidades e práticas sociais do seu espaço de vivência, levando-os a 
refletir sobre o lugar em que vivem. Nesse sentido o objetivo inicial foi 
cumprindo, e esperamos reproduzir esta oficina mais vezes.
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