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A EXPERIÊNCIA ESCOLAR NA ADOLESCÊNCIA: CONFLITOS E DESAFIOS NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
RESUMO  
A adolescência é uma fase inevitável da vida do ser humano, marcada por 
transformações e grandes conflitos, sendo estas de caráter biopsicossocial. Em 
virtude disso há a necessidade de políticas públicas voltadas ao atendimento dessa 
população, em complemento ao processo ensino aprendizagem frente as  
dificuldades, encontradas no espaço escola, dentre elas o excessos de faltas,  o 
baixo rendimento em notas, as dificuldades de diálogo e relacionamento 
apresentados pelos adolescentes no ambito escolar. A presente pesquisa objetivou 
possibilitar uma leitura real do cenário adolescente/escola onde procurou identificar 
as diversas questões tais como: a contribuição da escola frente às expectativas para 
o futuro, mudanças que gostariam que acontecessem e o que mais incomoda no 
ambiente escolar, dificuldades de relacionamento com professores, aprendizagem e 
socialização e ainda no entendimento das disciplinas. Portanto evidenciamos a 
necessidade de estabelecer planos de ensino pautados na formação cidadã, 
permitindo assim que esses alunos assumam o lugar de sujeitos e o 
desenvolvimento de habilidades e potencialidades necessárias para sua vida, e 
contribuindo com perspectivas emancipatórias. 

Palavras chave: Adolescência, educação e escola. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa se caracterizou pela abordagem quanti-qualitativa, com uma 

amostra composta por 57 adolescentes na faixa etária entre 15 e 18 anos, de ambos 

os sexos, e representava 41,30 % do total de adolescentes atendidos pelo referido 

Programa Social, sendo este escolhido por pertencerem a uma área vulnerável de 

um município de pequeno porte II e estudarem em uma Escola Estadual, também 

localizada no mesmo bairro, com inúmeras queixas de situações envolvendo a 

violência, depredação, drogas, dificuldades de relacionamento e ainda um alto índice 

de evasão escolar e baixo desempenho escolar. 

Os dados foram coletados através da aplicação de um formulário contendo 

questões abertas e fechadas de múltipla escolha no período de maio a junho de 

2013, após as atividades grupais oferecidas no Programa Social ou em visita 

domiciliares previamente agendadas. Houve 03 perdas, sendo que 02 ocorreram por 

motivo de mudança de endereço e 01 por deficiência auditiva, o que representou 5% 

da amostra. Todos os participantes receberão o termo de consentimento livre e 

esclarecido, com todas as informações e objetivos da pesquisa. 

 



2 
 

DESENVOLVIMENTO  

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

2011) existem mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora 

da escola, destes, metade corresponde a jovem de 15 a 17 anos. Em 2011 a 

população dessa faixa etária era de 83,7% que frequentava a escola, dos 10, 5 

milhões de jovens desta idade no país, 8,8 milhões estão na escola, isso indica que 

o restante (16,3%), que correspondem a 1,7 milhões de jovens desta idade, está fora 

da escola. O número representa a metade do total de brasileiros de 4 a 17 anos fora 

da escola, os dados apresentam uma queda em comparação à pesquisa anterior, de 

2009, pois a taxa de escolarização da população desta faixa etária foi de 85,2%, ou 

seja, 8,8 milhões de jovens estudando e 1,5 milhões fora da escola. (IBGE, 2012) 

A educação é um direito assegurado por lei, porém é possível visualizar que 

ainda existe uma problemática na questão da educação, principalmente no tocante a 

evasão escolar, conforme apresentado anteriormente. Diante disso, o Governo 

Estadual criou um Programa Social, que atende jovens de 15 a 24 anos cujo objetivo 

é incentivar e estimular a conclusão da educação básica e oferecer acesso a cursos 

profissionalizantes. (SEADS, 2010) 

Esse Programa é desenvolvido por meio da Política Nacional de Assistência 

Social nos municípios, sendo que e em nosso município de pequeno porte II, 

atendemos 138 adolescentes, divididos em 06 grupos socioeducativos. A partir 

disso, busca-se somar esforços para a superação da situação de exclusão e 

vulnerabilidade social pela qual se encontra parcela da população jovem do 

município, e criar oportunidades para aqueles que ainda não concluíram a 

escolaridade básica, por falta de acesso à educação, aos seus direitos sociais e a 

participação social, possa concluí-la, e assim tenham maior possibilidade de 

superação das situações de vulnerabilidade e de inserção ao mercado de trabalho e 

o exercício da cidadania. 

Dentre as atividades do Programa, o contato direto com a escola é realizado 

mensalmente através de monitoramento efetuado com visita periódica para verificar 

o comportamento, a frequência e o rendimento escolar individual, assim como se 

ocorreram mudanças de comportamento quanto à socialização e permanência na 

escola. Os grupos socioeducativos, são realizados semanalmente, visando 

proporcionar um espaço para troca de vivências e diálogos sobre relações dos 
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jovens com a escola, além qualificar e estimular o jovem a investir na continuidade 

de seu processo de formação, proporcionando novas aprendizagens e experiências 

relacionais importantes para a socialização dos jovens. 

Nesse sentido, contribui com o fortalecimento de vínculos e relação entre 

jovens/ escola/ estudo, através de temas trabalhados, experiências nem sempre bem 

sucedidas trazidas pelos jovens no ambiente escolar. Proporcionando através de 

ações sobre política educacional, violência, importância da escola, formação 

profissional, para que a escola seja espaço de articulação, de interesses coletivos e 

práticas democráticas que podem ser fortalecidos com a organização de grêmios 

estudantis, fóruns, plenárias e outras formas de representação e mobilização juvenil. 

A partir dessas discussões, a presente pesquisa parte da Educação como 

um direito imprescindível para o desenvolvimento pessoal, social, intelectual e 

cidadão das crianças e adolescentes, enfocando a experiência de um Programa 

Social como forma de contribuir com a efetivação desse Direito. 

 

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da 

presente pesquisa.  

Os dados serão demonstrados através de gráficos que facilitam a 

visualização dos resultados coletados que apontam a avaliação dos adolescentes 

frente ao programa e sua importância para permanecia na escola e capacitação para 

o mercado de trabalho. 

 
 Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 

Gráfico 1- Dados referentes ao bairro de moradia, situação civil, 

ocupação, idade, ano escolar, nº de membros e renda familiar. 
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 Verificamos que 53,70 % dos adolescentes são moradores de um bairro 

periférico, que apresenta um elevado grau de riscos e vulnerabilidade social;  

90,74% dos adolescentes são solteiros, e destes 98,15% só estudam, fato este 

importante, uma vez que disponibilizam de mais tempo para se dedicar aos estudos. 

Constatamos, ainda  que, 55,56% tem 16 anos, destes 29,63% cursam a 2ª série do 

ensino médio, ou seja, estão na série escolar condizente com a sua faixa etária, no 

entanto 5,56% estão na mesma faixa etária mas cursando 8º ano do ensino 

fundamental, essa defazagem ocorreu em decorrencia da evasao e reprova escolar 

ocorridas antes de serem inseridos no Programa. Já 25,93% dos adolescentes tem 

15 anos, destes 11,11% estão cursando a 2ª série do ensino médio, também com a 

série escolar condizente com a idade.  Quanto a composição familiar 46,30% das 

famílias tem de 4 a 6 membros, destes 18,52% tem renda familiar maior ou igual a 

R$ 1.281,00, porém devemos ressaltar que 7,41% possuem a mesma quantia de 

membros, mais tem de renda familiar  menor ou igual a R$ 678,00 a R$ 878,00, 

caracterizando assim uma baixa renda, enquanto .29,63% das familias  tem de 1 a 3  

membros,  destes 9,26% tem familiar  menor ou igual a R$ 678,00 a R$ 878,00 e não 

souberam informar respectivamente. 

 
 
 

Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 

 

No que se refere a escolaridade dos pais ou responsaveis pelos 

adolescentes, verificamos que 60,49%  cursaram o Ensino Fundamental Incompleto  

e 8,64% são analfabetos Essa baixa escolaridade influencia nas condições de 

 

Gráfico 2- Dados referentes à escolaridade dos pais/responsáveis, à situação de 
moradia e infraestrutura. 
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trabalho, e consequentemente, na baixa renda conforme apontado no gráfico 1. 

Quanto a moradia, 79,63% das famílias residem em casa própria, destas 51,85% 

possuem de 3 a 4 cômodos e 100 % das famílias  possuem água encanada, energia 

elétrica e esgoto, respectivamente. Embora as condicoes de moradia sejam 

favoráveis, vale ressaltar o número de comodosse mostra insuficiente em 

decorrencia do tamanho das famílias e resulta na falta de privacidade e melhores 

condições de vida. 

 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 
        

 Dentre as disciplinas que os adolescentes mais gostam, constatamos que 

na área das Ciências da Natureza, para 35,71% é  Biologia, destes 14,29% por ter 

facilidade no entendimento, maior desempenho e interesse; referente a Lingagem e 

Código,s 70,37% dos adolescentes gostam mais de Português, destes 29,63% por 

ter um professor que explica bem a matéria, por este ser legal, facilitando assim o 

entendimento e 25,93% relata ser pela facilidade de entendimento, maior 

desempenho e interesse. Sobre as Ciências Humanas e Tecnológicas, 33,33% 

preferem Geografia por ter maior conhecimento sobre o território e 26,67% gostam 

mais de História, destes 13,33% porque gostam de saber sobre o passado, e porque 

se interessam e identificam com o assunto respectivamente.Dos adolescentes que 

gostam mais de matemática 37,50% informa ser pela facilidade de entendimento, por 

Gráfico 3 - Quanto à disciplina que mais gosta em Ciências da Natureza, Linguagem e 

Códigos, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e o motivo 
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ter maior desempenho e interesse, e ainda por se interessarem e identificarem com o 

assunto tratado respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 
. 

  Verificamos que 70,37% dos adolescentes embora não tenham muita 

dificuldade no entendimento das disciplinas, às vezes não entendem o que o 

professor está dizendo, destes 66,67% afirmam ter obtido ajuda algumas vezes, para 

sanar essas dificuldades com os professores ou colegas da sala. 59,26% relatam 

não frequentarem reforço escolar no momento, entretanto já frequentaram em outras 

séries. Com relação ao relacionamento com os professores 62,96% dos 

adolescentes referem ter bom relacionamento, porém às vezes tem conflitos, já no 

relacionamento com os colegas 57,41% informam ser bom, pois convivem bem com 

algumas pessoas da sala, e 37,04% afirmam ser ótimo por conviver bem com todos 

os colegas. Em relação aos métodos de ensino aplicado em sala de aula, 89,09% 

gostariam que os professores utilizassem de recursos audiovisuais, laboratórios e 

atividades que facilitassem o aprendizado. 
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Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 
 

Verificamos que 51,85% dos adolescentes veem o espaço escolar como 

bom, porém 18,03% relatam se incomodar com a dificuldade de relacionamento 

entre alunos e corpo docente. Entretanto 25,93% avaliam como ruim, por ser um 

lugar fechado, escuro e desagradável, destes 34,43% afirmam ser decorrente aos 

problemas de infraestrutura. Por essas razões, 24,19% dos adolescentes almejam as 

mudanças na Infraestrutura da escola, enquanto que 17,74% desejam ter 

professores mais dinâmicos e preocupados com os alunos, e 14,52% gostariam que 

melhorasse o comportamento indisciplinado dos alunos. Observamos ainda que 

72,13% dos adolescentes se incomodam com o barulho, brigas e a falta de respeito 

entre alunos e professores, o que evidencia a necessidade de estabelecer um plano 

de ensino pautado em uma formação cidadã e que permita o real exercício do 

protagonismo juvenil desses alunos. 

Gráfico 5 - Quanto à visão dos adolescentes sobre o espaço escolar, 

motivo, as mudanças que almejam e o que mais incomoda. 
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Fonte: Pesquisa realizada com os adolescentes do  Programa Social - maio a junho de 2013 

 

  Os dados relatam que 57,41% avaliam o relacionamento com 

coordenadores, direção e demais funcionários como ótimo, por serem tratados com 

respeito e nunca terem tido problemas com nenhum deles, entretanto 27,78% 

referem-se a bom relacionamento, por já terem tido dificuldades, destes 64,81% não 

souberam informar as dificuldades, enquanto que 31,48% revela ser por dificuldade 

de diálogo com os mesmos. Observamos que, 55,56% dos adolescentes sentem-se 

pouco motivados para frequentar a escola, destes 25,93% relata ter preguiça, 

desânimo e desmotivação, já 29,63% sentem-se motivados, destes 14,81% porque 

querem aprender, ter um bom emprego e ser alguém na vida. Para 44,44% a escola 

é representa como futuro que proporcionará um bom emprego e melhores condições 

de vida; 29,63% entendem a escola como aprendizado, educação e conhecimento; 

44,44% faltam pelo menos uma vez na semana, destes 16,67% por não ir ninguém 

de sexta- feira na escola, 27,78% faltam só quando precisam, destes 12,96% devido 

a problemas familiares. No que se refere às expectativas, 27,78% querem fazer 

faculdade ou curso técnico, mais ainda não decidiram e trabalhar, 24,07% querem 

fazer faculdade e trabalhar e 18,52% fazer faculdade; 29,63% afirmam que a escola 

pouco contribui, pois faltam professores qualificados, e há ausência de conteúdo, e 

para 25,93% considera que a escola contribui porque a matéria que aprendo vai me 

ajudar no futuro. 

 

 

Gráfico 6-Quanto ao relacionamento dos adolescentes com coordenação, direção e 
demais funcionários e o motivo, referente à motivação de ir para escola, motivo significado 
da escola, quantas vezes costuma faltar, motivo, expectativas de futuro e a contribuição da 
escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola é importante e fundamental na vida de qualquer ser humano, pois 

proporcionará condições de aprendizado e conhecimento viabilizando preparo para o 

mercado de trabalho e ainda melhores condições de construção da cidadania. 

Portanto, evidencia-se a necessidade de estabelecer planos de ensino 

pautados na formação cidadã, permitindo assim que esses alunos assumam o lugar 

de sujeitos da sua formação,investindo no processo de escolarização e no seu futuro 

como cidadão e profissional, desenvolvendo assim potencialidades como a 

comunicação, habilidades e capacidades necessárias para sua vida, contribuindo 

com perspectivas emancipatórias. 
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