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O PAPEL DA EDUCAÇÃO PARA O ADOLESCENTE: UM ESTUDO DE CASO  
 

Resumo 
 
Este projeto pretende analisar qual é o papel da educação para adolescentes assistidos pelo programa 

de extensão comunitária. O objetivo é mensurar qualitativamente e quantitativamente o saber desses 

adolescentes sobre o papel da educação em suas vidas. Através dos resultados, será possível elaborar 

estratégias e medidas a fim de, alcançar os objetivos cada vez mais satisfatórios, neutralizando os 

pontos fracos e potencializando os pontos fortes.  

Introdução 
 
“Nenhum educador de mediano bom senso vai achar que a educação, por si só, liberta. Mas também não pode 

deixar de reconhecer o papel da educação na luta pela libertação.”                                              Paulo Freire 

A Anhanguera de Jundiaí é reconhecida pelo compromisso com o desenvolvimento pessoal e 

profissional de todos os envolvidos no processo educacional. O PEC - Programa de Extensão 

Comunitária, que tem como objetivo aproximar a comunidade da vida acadêmica, proporcionando aos 

alunos o exercício da cidadania e de seu papel como agente social.  O modelo desenvolvido no 

programa é o da educação não formal.  

A educação não formal é menos hierárquica e menos burocrática, acontece em ambientes 

interativos muitas vezes construídos através da comunidade, as atividades geralmente são realizadas 

por meios não escolares, como uma forma de favorecer o coletivo, não tem um modelo estrutural 

metodológico, o educador é a geralmente a pessoa interessada em mudar o contexto social na qual está 

inserido. (GASPAR, 1990; GADOTTI, 2005; GOHN, 2006; LARANJEIRA, 2008).  Soares (2010, 

p.50) reforça: “A atribuição e responsabilidade social da educação não formal direcionam-se ao 

desenvolvimento de sujeitos críticos e conscientes de si ante uma sociedade que, por natureza, os 

exclui.”  Dentro deste contexto a motivação para a pesquisa é buscar resultados, aprimorar o programa 

e reforçar a responsabilidade social da instituição frente aos saberes dos adolescentes, contribuindo 

assim, para o processo de construção e liberdade do indivíduo. 

 

Objetivos 
 

Geral - Investigar dentro do contexto do programa de extensão comunitária qual o papel da 

educação na visão dos adolescentes participantes 

Específicos – levantar qual tem sido a relevância do programa para a vida dos adolescentes 

participantes e Conhecer qual o papel da escola na sua formação. 
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Metodologia  

 

A pesquisa será realizada aos sábados no decorrer das atividades que são realizadas com os 

adolescentes. O numero de adolescentes será de 80.  

Como será uma pesquisa que envolverá seres humanos, será submetida ao CEP, e se fará 

necessário o TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido), a ser apresentado num primeiro 

momento as coordenadoras responsáveis pelo projeto na Prefeitura de Jundiaí e aos pais dos 

adolescentes. Além do levantamento bibliográfico de livros e artigos para conceituação se fará coleta 

de dados para um comparativo de dados.  

Critérios de Inclusão e Exclusão – Poderão ser participantes da pesquisa: todos os 

adolescentes assistidos pelo Programa, alunos atuais, ambos os sexos, dos 12 aos 18 anos. Não 

poderão participar da pesquisa alunos que já cursaram o PEC Capacitando.  

Análise crítica dos riscos e benefícios aos sujeitos da pesquisa – A pesquisa oferece riscos 

mínimos aos participantes. O benefício se refere ao levantamento de informações e percepções dos 

adolescentes sobre o PEC e consequente melhoria do próprio Programa.  

Responsabilidade do pesquisado, da instituição e do patrocinador - É dever pesquisador, 

buscar informações sobre o tema, elaborar o questionário e a coleta de dados, quanto a instituição, 

apoiar o pesquisador apoiando-o materialmente e orientando. 

Critérios para suspender ou encerrar o projeto – O projeto poderá ser suspenso caso haja o 

rompimento da parceria entre Prefeitura e a Instituição. 

Local onde serão realizadas as diversas etapas da pesquisa – Todas as fases da pesquisa serão 

realizadas dentro da Instituição de Ensino. 

Desenvolvimento 

A pesquisa está sendo realizada baseando-se nos dados coletados através de questionários 

individuais, aplicados ao grupo, na terceira semana do projeto, onde as perguntas variaram de dados 

pessoais, como idade, sexo, série atual, como também dados sociais, como a quantidade de irmãos e 

com quem os participantes residem, aos dados específicos sobre educação, seja ela formal ou não-

formal, como se aulas na escola regular e seus conteúdos são importantes, se na escola regular é  

utilizado outros recursos para melhorar o aprendizado, bem como se os participantes são e por quem 

(família, estado, escola, amigos e comunidade) incentivados a estudar, além de qual a importância 

desse e dele mesmo para a própria aprendizagem. Também perguntou-se se os conteúdos trabalhados 

em sala de aula se limitam aos conteúdos acadêmicos ou vão além dos livros (educação para vida), 

como quais são os facilitadores da aprendizagem e se a família acompanha, como de qual forma os 

estudos dos mesmos. 

As perguntas acima foram de múltipla escolha e por último foi utilizado uma pergunta 

dissertativa, sobre o que há no projeto que não contém na escola regular, onde os mesmos estudam. 
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Resultados Preliminares 

 

Observou-se através do questionário aplicado que 58% dos participantes que buscavam a 

educação não formal, como forma de adquirir mais conhecimento e maior preparação para ingressar 

no mercado de trabalho, são do sexo feminino, além de 68% dos participantes terem idade de 15 anos 

e 55% desses estão no 2° ano do ensino médio. 

Nota-se também através dos resultados adquiridos pelo questionário que 61% dos adolescentes 

residem com os pais e apenas 2% reside com outra pessoa, desses 2% note-se que todos esses 

informam posteriormente que a família não acompanha a vida escolar dos mesmos. 

Analisou-se que de todos os participantes 13% jugou que o maior facilitador da aprendizagem 

são aulas dinâmicas com atividades diversificadas, associadas a boa explicação do professor e 12% 

jugou que o maior facilitador da aprendizagem é atenção e preocupação do professor a você, em caso 

de dúvidas ou algum problema. Apenas 5% dos adolescentes jugou que o maior facilitador da 

aprendizagem é a cobrança dos professores no cumprimento das atividades. 

Desses 12% e 13% dos alunos vistos anteriormente, 100% deles alegaram que o que julgaram 

como maior facilitador da aprendizagem é o que encontram no projeto realizado pela Faculdade 

Anhanguera de Jundiaí, que não dispõe na escola regular. 

Através dessa pesquisa, pretende-se analisar o papel da educação na vida do adolescente, bem 

como as diferentes formas de educação podem influenciar de diversos modos, através de seus métodos 

e facilitadores da aprendizagem. 
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