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Dedico este trabalho a todos os jovens, em especial os 

boavistenses. Para lembrarem-se que, após a travessia da 

Baía de Marajó, há um mundo de oportunidades possíveis a 

todos eles. É preciso ter coragem e ousadia para se aventurar 

em busca de seus sonhos, muitas vezes, enfrentando 

maresias, da Baía e da vida. Porém, se os frutos colhidos aqui 

deste lado, há apenas 5 ou 8 horas distantes do município de 

São Sebastião da Boa Vista, possuem um sabor indescritível, 

quem dirá aqueles encontrados mais além? Que vocês, jovens, 

continuem lutando por seus sonhos e resistindo a toda e 

qualquer travessia. Sempre! 
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“Não é verdade. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes 

acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em 

lembrança, em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia 

da praia e disse: “Não há mais que ver”, sabia que não era 

assim. O fim duma viagem é apenas o começo doutra. É 

preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver 

na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de 

noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara 

verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra 

que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram 

dados, para os repetir, e para traçar caminhos novos ao lado 

deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta 

já” (José Saramago, em A Viagem a Portugal). 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa baseou-se no estudo da trajetória biográfica de jovens boavistenses, 
com ênfase nos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola João XXIII, 
localizada no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha de Marajó, no 
Estado do Pará, visando compreender o valor e o significado que atribuem a escola, 
delinear os motivos para a continuação dos estudos após o Ensino Médio, identificar 
os desafios por eles enfrentados até aqui, bem como as perspectivas de vida para o 
futuro após a conclusão do Ensino Médio. Para tanto, utilizamos como base teórica 
autores como Weller (2014), Carrano (2014), Dayrell (2007), Carmo e Leão (2014), 
Soares (2002) e outros que discutem a temática da juventude e do Ensino Médio. A 
pesquisa, de cunho qualitativo, adotou o enfoque fenomenológico e a entrevista 
narrativa proposta por Schutze como percurso metodológico, de modo que foi 
possível perceber que os jovens boavistenses valorizam a escolarização por 
considerarem que é o meio pelo qual conseguirão concretizar seus projetos de vida. 
Assim, apesar dos desafios encontrados no decorrer da formação escolar, os 
estudantes persistem na luta pela conclusão do Ensino Médio, pois admitem que 
têm a intenção de qualificar-se profissionalmente, dar continuidade nos estudos até 
o Ensino Superior e proporcionar melhores condições de vida para suas famílias. 
 

Palavras-chave: Juventude; Projetos de Vida; Ensino Médio.  
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ABSTRACT 

 

This research was based on the study of the biographical trajectory of students from São 
Sebastião da Boa vista, in Marajó with emphasis on high school’s 3rd year students of João 
XXIII School, located in the city previously mentioned, aiming to understand the value and 
meaning that they attribute to the school, outline the reasons to continue their studies after 
high school, identify the challenges they faced up until now, and their perspective of life for 
the future after high school. For that, we used as theoretical base authors such as Weller 
(2014), Carrano (2014), Dayrell (2007), Carmo e Leão (2014), Soares (2002) and others who 
discuss the theme of youth and high school. This qualitative research adopted the 
phenomenological approach and the narrative interview proposed by Schutze as a 
methodological course, so that it was possible to perceive that the students from Boa Vista 
value school because they consider that it is the way by which they will be able to concretize 
their life projects. Therefore, despite the challenges encountered in the school education, 
students persist in the struggle for the conclusion of High School, because they admit that 
they intend to qualify themselves professionally, to continue their studies up to a higher 
education and improve their families living conditions. 
 

Key words: Youth; Projects of Life; High School 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando crianças, na total responsabilidade dos pais, tem-se o direito à 

educação. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino e acompanhar sua frequência e 

aproveitamento escolar. Caso não cumpram com o seu papel, poderão sofrer 

medidas punitivas como perda da guarda, destituição da tutela e suspensão do 

poder familiar. Isso significa que crianças e adolescente não podem ser privados de 

frequentar a escola, pois considera-se, por lei, como crime de abandono intelectual. 

Mas e ao passarem a ser responsáveis por seus próprios atos? Quem será 

penalizado caso desistam de ir à escola/faculdade por dificuldades financeiras, falta 

de apoio familiar, desinteresse pelo estudo ou porque entrar no mercado de trabalho 

é mais urgente que um curso superior e, assim, não se tem tempo para uma 

formação acadêmica? Dificilmente terão grandes oportunidades de emprego e, 

segundo o padrão, haverão desistido de continuar seus estudos. 

Ao iniciar este projeto, pensei em escrever apenas sobre a relação dos jovens 

com a escola, porém, é quase impossível discorrer a respeito destes sem citar os 

conflitos existentes nessa fase de transição entre a adolescência e a juventude. Não 

é tão simples quanto parece. Até porque essa é a fase em que começam as 

decisões, pressões, cobranças e lutas travadas em busca de um futuro com 

garantias - ou pelo menos deveria ser, não é mesmo? 

Desta maneira, como estudante de escola pública do interior do estado do 

Pará, interessei-me por pesquisar sobre a trajetória biográfica de jovens do Ensino 

Médio moradores do município de São Sebastião da Boa Vista, pois, devido ser um 

local pequeno e sem tantas e/ou diversas opções, torna-se interessante descobrir o 

estilo de vida dos jovens boavistenses, suas rotinas e perspectivas para o futuro. 

Assim, este projeto propôs-se a analisar o significado da escola para jovens 

matriculados no Ensino Médio, na Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII, 

localizada no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha de Marajó, Pará, no 

ano corrente. 

A educação é um fator essencial para o desenvolvimento da sociedade. É 

através dela que um país atinge melhores desempenhos, pois ela ajuda a diminuir a 

desigualdade social, melhora a qualidade de vida e reduz a criminalidade. Portanto, 
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faz-se mister não apenas disponibilizar o ensino, mas que este seja de qualidade, 

oferecendo-se os meios possíveis para a transformação coletiva necessária. 

Um país que deixa de investir hoje na educação de seus jovens compromete 

seu amanhã. De acordo com um estudo divulgado no “Education at a Glance”, no 

ano corrente, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, apenas 85% dos jovens brasileiros de 16 anos de idade 

frequentam a escola; este dado baixa para 74% entre os de 17 anos; cai novamente 

para 49% na faixa dos 18 anos; 42% entre os de 19 anos; e 35% entre os de 20 

anos. Muitos têm baixos resultados nas avaliações de desempenho e aprendizagem 

e outros que concluem o Ensino Básico carregam déficits elementares de ensino 

que, às vezes, impossibilitam o ingresso no Ensino Superior. Estes e outros 

questionamentos deveriam configurar-se não como limites, mas em desafios para a 

consolidação da real educação de qualidade, pois, infelizmente, ainda vivemos em 

uma sociedade repleta de desigualdades sociais, onde uns possuem acesso ao 

conhecimento em detrimento de outros. 

Todavia, talvez os jovens apoiem-se em sonhos (que outras pessoas possam 

considerar bobagens) para continuar lutando por um futuro favorável; talvez a escola 

seja vista como uma porta para algo diferente, para experimentar o novo; como se 

fosse uma saída para um futuro melhor. Contudo, além desses talvezes, a verdade é 

que muitos jovens não tem a oportunidade de realizar sonhos que, para tantos, é 

considerado tão simples, como terminar o Ensino Médio, cursar uma universidade 

e/ou ser bem-sucedido. Este jovem pode até desejar ter um futuro com qualificação 

profissional, mas isso vai muito além das vontades, requer apoio, e não vamos nos 

prender apenas ao financeiro, é necessário também que se tenha assistência 

psicológica, porque não é fácil enfrentar todos os desafios nessa transição e não ter 

uma base familiar para confiar seus medos. Porém, o ruim é quando a escola é vista 

apenas desta forma pelos jovens, quando estes frequentam as aulas somente 

porque precisam do diploma de conclusão do Ensino Médio para conseguir um 

emprego, haja vista que muitos destes exigem-no, no mínimo. 

Com isto, não se quer apontar os culpados por tais mazelas educacionais, 

pois há ainda fatores externos que atraem os estudantes para o entretenimento sem 

objetivo, fazendo-os perder o tempo precioso do estudo. Assim, de acordo com a 

realidade de muitas escolas, a educação escolar talvez não tenha o mesmo 

significado para todos os jovens. Alguns não a veem como um degrau para a 
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absorção de saberes que os levará, gradativamente, ao sucesso, obtendo-se assim 

uma carreira profissional. 

São Sebastião da Boa Vista é um município pertencente à mesorregião do 

Marajó e à microrregião de Furos de Breves, com a população estimada, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2017, de 22.904 

habitantes. É composto por poucas escolas onde apenas uma oferece o Ensino 

Médio Regular. Logo, a Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII, que somente 

há alguns anos mudou de Ensino Fundamental e Médio para apenas a última etapa 

da Educação Básica, abriga alunos residentes na sede municipal e em áreas 

ribeirinhas (rios, furos, ilhas, entre outros situados próximo ao mesmo). 

Dessa maneira, ao observar o desenvolvimento dos alunos antes, durante e 

após o Ensino Médio, percebe-se que à medida que o concluem, e quando isto 

acontece, apenas os filhos de pessoas com uma condição financeira relativamente 

boa é que tem mais chance de iniciar o Ensino Superior. Há também casos de 

abandono escolar e, supõe-se que, um dos motivos é o desinteresse pelo estudo 

acompanhado da falta de estímulo da família e por fim, muitas vezes, a carência de 

oportunidades. 

Neste trabalho, nos propusemos compreender a seguinte questão: Sendo a 

educação um caminho para se obter qualificação profissional, quais são as 

perspectivas dos jovens boavistenses, estudantes do Ensino Médio, em crescer 

pessoal e profissionalmente através dos estudos e qual o significado que atribuem à 

escola a partir de suas esperanças no futuro? 

Sempre acreditei na existência de dois tipos de pessoas: as que desde 

criança tem a resposta para a famosa pergunta “o que você vai ser quando 

crescer?” (e realmente seguem a profissão que responderam) e as que completam a 

maioridade e não tem a menor ideia do que estão fazendo com a vida. Eu, com toda 

a certeza, em uma fase da minha vida, estive longe de ser a primeira. 

Durante a minha carreira estudantil, até o Ensino Médio, residi no município 

de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, e estudei na Escola João XXIII. 

Conforme eu concluía uma série e iniciava outra, observava que muitos estudantes 

abandonavam a escola sem aparentar qualquer projeto de vida em mente e, dos 

jovens concluintes da Educação Básica, a grande maioria não continuava o próximo 

nível escolar. Isso me chamava a atenção desde muito nova, pois eu sabia que, em 
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determinados casos, um dos motivos para que não houvesse essa continuação dos 

estudos era a falta de recursos financeiros. 

Isso assusta, não é mesmo? Pois quando imaginaríamos que em pleno 

século XXI, com tantos avanços e ganhos sociais, estaríamos falando de jovens que 

terminam a Educação Básica e precisam abandonar o lugar onde viveram, durante 

muito tempo, se quiserem dar prosseguimento ao nível superior porque ali, onde 

vivem, as oportunidades são poucas ou quase nulas? Ou que os estudantes 

sonhariam em iniciar o Ensino Superior, mas a família não tendo condições de 

mantê-los longe de casa, em um lugar onde haja acesso mais “facilmente” a este, 

precisam contentar-se apenas com o diploma do Ensino Médio? Ou ainda, que 

muitos estariam satisfeitos unicamente com este nível escolar, mesmo sabendo que 

hoje em dia a maioria dos empregos exigem mais que isso? Infelizmente, essa é 

uma realidade vivida por muitos estudantes não só do município de São Sebastião 

da Boa Vista, mas do Brasil inteiro. É algo comum e recorrente que considero 

desafiador analisar, haja vista que precisamos entender a raiz desse problema que 

assola a sociedade e compromete o futuro do país. 

Em São Sebastião da Boa Vista, os jovens, concluindo ou não o Ensino 

Médio, têm como opções: trabalhar em pequenas propriedades privadas localizadas 

ali mesmo; constituir famílias possuindo apenas a Educação Básica como nível 

escolar; trabalhar como contratado pela prefeitura até que se realize um concurso 

público (o que demora um pouco para acontecer, lembrando que não raro há casos 

de nepotismo e dificilmente consegue-se um emprego pela prefeitura); aqueles que 

tem uma condição financeira relativamente boa vêm para a região metropolitana de 

Belém ou para outro lugar atrás de um futuro com qualificação profissional; há ainda 

os jovens que se desviam para o caminho da criminalidade, tornando-se usuários de 

drogas e, algumas vezes, meliantes perigosos que não temem nada. 

Assim, a cada nova série escolar que eu iniciava, continuava observando os 

estudantes boavistenses. Lembro-me da imagem de vê-los abandonando a escola, 

ainda muito novos ou concluindo o Ensino Médio e ficando ali sem demonstrar 

quaisquer perspectivas de qualificar-se profissionalmente, e isso me afetava 

bastante - me afeta até hoje. 

Então, com mais alguns anos, cheguei ao Ensino Médio, aquele que temia 

tanto e sempre pensava se eu também seria mais uma na lista dos jovens que 

concluíam e não continuavam os estudos, se estaria satisfeita apenas com a 
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Educação Básica completa (sendo que eu desconfiava que não). No entanto, muitas 

famílias ali são humildes e não têm condições de arcar com despesas para o estudo 

dos filhos, mesmo que tenha vontade. – Não estou muito longe de compor uma 

destas. Havia certa preocupação por minha parte, visto que, desde muito nova, 

sabia que não queria um futuro igual ao que era oferecido ali. 

Filha de um pedreiro e uma dona de casa sem muita instrução escolar, que 

no passado precisaram dividir a criação dos filhos com minha avó paterna (com o 

intuito de dividir também as despesas), irmã caçula de mais cinco filhos (são três 

casais), dos quais apenas uma, além desta que aqui escreve, concluiu a Educação 

Básica, e a pioneira, de toda a família, a iniciar o nível superior, sempre tive essa 

preocupação com o futuro e, consequentemente, com os meus estudos. Logo, o 

sentimento de rejeitar “qualquer coisa” e lutar por um amanhã próspero, uma 

condição de vida melhor e com qualificação profissional, me instigou a estudar mais 

e sempre, até concluir a Educação Básica. 

Como era de se esperar, a briga pela vaga na universidade não foi fácil e 

devido a muitas deficiências na minha formação escolar (conteúdos não estudados, 

falta de professores para disciplinas essenciais, entre outras), consegui a vaga 

apenas na 5ª tentativa, isso com muita luta e choros a cada listão que saía sem 

registro da minha aprovação. Até que, depois de anos tentando, sem desistir, 

consegui a tão sonhada vaga e pude iniciar o nível superior. Nesse momento, 

deparei-me com outro desafio: a mudança para a capital do estado, pois toda a 

minha família reside no Marajó. Contudo, tenho amigos que me ajudaram bastante 

nesse começo que, diga-se de passagem, não foi nada fácil. Porém, ao lembrar-me 

da minha turma do último ano do Ensino Médio ou até mesmo das outras que me 

acompanharam durante a Educação Básica, vejo que muitos (a maioria) não tiveram 

a oportunidade (ou talvez sorte) que eu tive. A minha turma, por exemplo, era 

composta por quase quarenta alunos, contudo, nem dez chegaram a iniciar o nível 

superior. 

É triste ver que aqueles que cresceram junto comigo, viveram lutas a fim de 

melhorar a escola onde estudávamos e se esforçaram para concluir o Ensino Médio, 

não tiveram condições de dar continuidade aos estudos. Alguns já constituíram 

família, outros após muitos anos concorrendo a uma vaga na universidade para 

Belém ou para outras localidades, sem sucesso, desistiram e optaram por trabalhar 

ali mesmo e aceitar um futuro sem tantos ganhos profissionais (importante frisar que 
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muitos destes não têm como competir com alunos que estudam dia e noite para o 

vestibular, fazem cursos preparatórios, entre outros procedimentos para garantir 

uma classificação, devido à qualidade do ensino que tiveram). 

Este trabalho tem o intuito de contribuir não só com a sociedade, mas 

também com a academia, pois penso ser importante que haja um estudo sobre a 

relação dos jovens estudantes boavistenses com a escola, assim saberemos o que 

estes pensam acerca da educação, da escola em que estudam e das perspectivas 

em relação ao futuro através do estudo, uma vez que sabemos da existência de uma 

deficiência quando o assunto é a educação brasileira, e que os jovens fazem parte 

de um dos grupos mais afetados. Para isso, é necessário analisar como os 

estudantes veem a escola em que estudam, o significado que atribuem a ela e o que 

os motiva a continuar estudando. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo principal compreender o 

valor e o significado da escola para os jovens estudantes do Ensino Médio do 

município de São Sebastião da Boa Vista e, para isso, foi necessário delinear os 

motivos que levam os alunos a continuidade dos estudos após o Ensino Médio, 

identificar os desafios enfrentados pelos estudantes até a chegada ao Ensino Médio, 

bem como delinear a perspectiva de vida para o futuro após a conclusão dos 

estudos no Ensino Médio. 

Para tanto, o estudo acerca da juventude, especialmente os jovens da 

Amazônia, do município de São Sebastião da Boa Vista, exigiu uma abordagem 

qualitativa na medida em que nos interessamos pelos sentimentos, sensações, 

percepções, pensamentos, intenções, comportamentos, significados e motivações 

dos jovens boavistenses a respeito da realidade vivida na região. Como este estudo 

pretendeu levantar opiniões sobre a perspectiva de futuro destes em crescer pessoal 

e profissionalmente através dos estudos, foi utilizada esta forma de pesquisa, por 

acreditar ser a mais adequada para discutir o significado da escola, bem como a 

trajetória e os possíveis desafios para a continuação dos estudos após o Ensino 

Médio. 

Nesse sentido, considerando que a abordagem qualitativa é uma metodologia 

de cunho exploratório que foca no caráter subjetivo do objeto analisado, ou seja, na 

percepção de um grupo social e que busca explicar o porquê das coisas, buscamos, 

através desta, a compreensão da realidade da escola que é uma construção 
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individual e coletiva, onde os estudantes que são sujeitos e atores, nesta pesquisa, 

possuem voz. 

Para Chizzotti (2003), a abordagem qualitativa “implica uma partilha densa 

com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 

convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível” (p. 221). Assim, esta pesquisa, além de apresentar e 

contextualizar o município de São Sebastião da Boa Vista e a juventude boavistense 

e sua relação com a escola, preocupou-se com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais, trabalhando com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes. Em outras palavras, buscou-se 

compreender o comportamento dos jovens, estudando as suas particularidades e 

experiências individuais, entre outros aspectos. A sua utilização deveu-se ao fato de 

possibilitar uma discussão sobre a intencionalidade da juventude que contribui para 

a construção da realidade vivida no município de São Sebastião da Boa Vista.  

Esta pesquisa baseou-se no estudo dos fenômenos, no mundo da vida 

cotidiana da população do município de São Sebastião da Boa Vista. Assim, com a 

intenção de buscar relatos de experiências vividas pela juventude atual e por antigos 

moradores, suas impressões e percepções a partir dos significados dado aos 

objetos, adotamos o método fenomenológico para realizar esta pesquisa, pois ele 

mostra o que é apresentado pelos sujeitos e esclarece esse fenômeno, seja ele 

humano ou não. 

Para a fenomenologia, o objeto é como o sujeito o percebe, e deve ser 

estudado como tal, sem interferência de qualquer regra de observação, pois seu 

objeto de estudo é o fenômeno em si. Nesse sentido, estuda-se, literalmente, o que 

aparece, ou seja, o significado dado pelo sujeito é subjetivo e tem uma ação única e 

individual, porque se origina de uma situação biográfica particular, isto é, “o modo 

como o senso comum se apresenta depende das experiências que os indivíduos 

constroem no curso de sua existência concreta” (WELLER, 2013, p.132). 

A fenomenologia busca o verdadeiro significado da consciência, 

centralizando-se na intersubjetividade. Neste tipo de estudo, há ênfase na descrição 

da experiência vivida, ou seja, na impressão que as pessoas têm da realidade, ao 

sentido dado a algo, pois ele possui uma intenção que pode ser analisada a partir do 

significado que o indivíduo atribui. Assim, 
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o centro da questão é compreender o sentido que a ação tem para o 
ator, a interpretação subjetiva do sentido, ou, ainda, a maneira 
concreta como os seres humanos interpretam, na vida diária, sua 
própria conduta e a conduta dos demais (WELLER; ZARDO, 2013, 
p.133). 

 

Na fenomenologia, a ação está relacionada com a realidade social, e para 

compreender as diversas realidades existentes é preciso um exercício da realidade 

eminente, esta que é entendida como “o mundo do fazer, do senso comum e da vida 

diária” (WELLER; ZARDO, 2013, p.133). 

Nesta perspectiva, o método fenomenológico foi um importante auxílio para 

este estudo, pois teve-se a intenção de compreender a maneira como os sujeitos 

participantes desta pesquisa interpretam, na vida diária, sua própria conduta e a dos 

demais. 

Considerando as características deste projeto e visando descrever situações 

da realidade vivida por jovens boavistenses, dentre os diversos tipos de investigação 

científica, identificou-se que o mais adequado seria o Estudo de Caso, pois este 

possui características descritivas e sua coleta de dados consiste em uma utilização 

da técnica de observação participante. 

O Estudo de Caso é um tipo de análise qualitativa baseada no 

aprofundamento de uma unidade individual. Através dele é possível obter respostas 

a questionamentos que um pesquisador não possui muito controle sobre o 

fenômeno estudado. Ele formula conceitos, explicações, teorias e não a 

comprovação das mesmas, visando descobrir novas formas de entendimento da 

realidade. 

Assim, o Estudo de Caso visa compreender fenômenos sociais complexos, 

preservando as características holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), é um tipo de pesquisa que consiste no estudo 

detalhado de um contexto, de um indivíduo, de uma única fonte de documentos ou 

de um acontecimento específico.  

Destacamos as seguintes características deste método: Visa a descoberta, 

mesmo que o pesquisador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais; enfatiza a 

interpretação do contexto, ou seja, considera o ambiente em que o objeto se situa; 

retrata a realidade de forma completa e profunda; utiliza uma variedade de fontes de 

informação; representa os diferentes pontos de vista presentes numa situação 

social; os relatos desta técnica utilizam uma linguagem e forma mais acessível do 
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que os outros relatórios de pesquisa. Portanto, pode-se dizer que o Estudo de Caso 

ofereceu significativas oportunidades para esta pesquisa, pois possibilitou a análise 

de inúmeros problemas de difícil abordagem por outras técnicas e pela dificuldade 

de se isolá-los de seu contexto na vida real. Através deste, conhecemos e 

compreendemos os dilemas da juventude boavistense, pois buscava-se conceitos, 

explicações e o entendimento detalhado do contexto vivido pelos jovens estudantes 

da Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII. 

Neste sentido, a pesquisa de campo foi realizada em duas partes: a) 

identificação e estudo de documentos históricos e b) entrevistas. A fase de 

identificação de documentos históricos acerca do município foi realizada a partir da 

consulta do acervo da Biblioteca Jarbas Passarinho, localizada em São Sebastião 

da Boa Vista, Biblioteca Arthur Vianna e Biblioteca e Arquivo Público do Estado do 

Pará, ambas localizadas em Belém, fase descrita mais pormenorizadamente no 

capítulo II. 

Para a fase de entrevistas, foi selecionada como técnica de reunião de dados 

orais, a Entrevista Narrativa, partindo-se da ideia de que a narrativa é um método 

presente em diversos momentos de nossa vida: ao contar lendas, mitos, fábulas, 

sonhos, filmes, entre outros. A entrevista narrativa é caracterizada como técnica não 

estruturada, pois é marcada pela espontaneidade, com perguntas abertas que 

objetiva a profundidade de dados específicos, a partir dos quais surgem histórias de 

vida, tanto do entrevistado como do contexto situacional, pois 

 

através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam 
a experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações 
para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a 
vida individual e social (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p, 91). 

 

Assim, narrar não é apenas contar uma história, pois, além de listar 

acontecimentos, o entrevistado tenta ligar os fatos para dar sentido ao que está 

sendo relatado, acrescentando datas, pessoas, entre tantos outros detalhes que 

tornam a narrativa mais interessante, pois “comunidades, grupos sociais e 

subculturas contam histórias com palavras e sentidos que são específicos à sua 

experiência e ao seu modo de vida” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91), as 

quais não estão abertas a comprovação e não podem ser julgadas como 
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verdadeiras ou falsas, mas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma 

situação. 

As narrativas são ricas de indícios porque se referem à experiência pessoal e 

tendem a ser detalhadas com foco em acontecimentos e ações. Destacamos que a 

utilização desta técnica deve-se ao fato de não haver documentos históricos 

suficientes que comprovem a real história do município de São Sebastião da Boa 

Vista e da Escola João XXIII. Assim, considerando que “a narração reconstrói ações 

e contexto da maneira mais adequada: ela mostra o lugar, o tempo, a motivação e 

as orientações do sistema simbólico do ator” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 

92), supomos que este seria o método adequado para a coleta de dados desta 

pesquisa, pois ela nos permitiria “compreender os contextos em que essas 

biografias foram construídas e os fatores que produzem mudanças e motivam as 

ações dos portadores da biografia” (WELLER; ZARDO, 2013, p.134). 

Para esta pesquisa, adotamos como procedimento a Análise de Entrevista 

Narrativa, proposta por Schütze (1977;1983), a fim de explorar as entrevistas 

narrativas através dos 6 passos propostos por ele, os quais são: 

1) Transcrição detalhada em alta qualidade do material verbal; 

2) Divisão do texto em material indexado (quem fez o que, onde, quando e por quê) 

e material não indexado (relativo a valores, juízos, conhecimento prático, sabedoria 

de vida); 

3) Usar todos os componentes indexados para analisar o ordenamento dos 

acontecimentos para cada indivíduo, compondo as “trajetórias”; 

4) As dimensões não indexadas são investigadas como “análise do conhecimento”, 

tentando expressar como o informante representa sua autocompreensão; 

5) Agrupamento e comparação entre as trajetórias individuais; 

6) Numa derradeira comparação de casos, as trajetórias individuais são colocadas 

dentro do contexto e as semelhanças são estabelecidas, permitindo a identificação 

de estratégias coletivas. 

A partir destes passos, buscou-se compreender as trajetórias, os desafios e 

perspectivas de futuro dos jovens boavistenses estudantes do último ano do Ensino 

Médio da Escola João XXIII. 

Para a análise dos dados, consideramos como meio de desidentificação e 

sigilo para os participantes jovens os seguintes códigos: a, b, c, d, e...m, referindo-se 

aos sujeitos, seguidos da letra “m” para masculino e “f” para feminino. 
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A pesquisa foi realizada no município de São Sebastião da Boa Vista, 

apresentado mais detalhadamente no capítulo III e contou com a participação de 27 

pessoas dentre estudantes do Ensino Médio, jovens que concluíram a Educação 

Básica (compreendidos na faixa etária de 19 a 26 anos) e Professores aposentados 

e de referência no município, apresentados mais detalhadamente no capítulo II. 

Como a pesquisa buscou perspectivas e projetos de futuro de jovens 

estudantes do Ensino Médio do município de São Sebastião da Boa Vista, foi 

utilizado dados orais, reunidos a partir de entrevistas, obtidas junto a jovens com 

idade entre 16 e 18 anos, estudantes do 3° ano do Ensino Médio da Escola João 

XXIII, independente de sexo, moradores tanto da sede municipal quanto de vilas, 

rios, furos e ilhas situados próximos a mesma. Assim, foram entrevistados 6 (seis) 

jovens ribeirinhos, estudantes do turno matutino que precisam deslocar-se de barco, 

muitas vezes ainda de madrugada, para chegar a tempo do início das aulas e 7 

(sete) alunos do turno vespertino, moradores da sede municipal que podem chegar a 

escola andando ou através dos meios de transportes disponíveis (carro, motocicleta, 

bicicleta). 

Além disso e tendo em vista os objetivos propostos, pensou-se ser importante 

ouvir não apenas os jovens estudantes do Ensino Médio, mas também aqueles que 

o concluíram e deram continuidade aos estudos ou entraram para o mercado de 

trabalho possuindo apenas a Educação Básica como nível escolar. Foi nessa 

perspectiva, de descrever a juventude boavistense, sua visão quanto às 

oportunidades no município, seu estilo de vida, rotinas, lazer, desafios enfrentados 

durante o Ensino Médio e após a conclusão, que entrevistamos 12 (doze) jovens 

que terminaram a Educação Básica e, atualmente, estão cursando o Ensino 

Superior ou já concluíram, assim como aqueles que foram direto para o mercado de 

trabalho, sem qualificar-se.  

Devido os documentos escritos sobre a história do município de São 

Sebastião da Boa Vista e da Escola João XXIII serem escassos, realizamos 

entrevistas narrativas com 2 (dois) antigos professores boavistenses: uma é 

historiadora, famosa por suas memórias repletas de detalhes, e o outro é biólogo, 

reconhecido devido a projetos efetivados na Escola João XXIII. Através dos relatos 

desses antigos professores, foi possível reconstruir um histórico detalhado sobre o 

município, analisando as mudanças ocorridas ao longo de 146 anos, elencando 

elementos da cultura local e acerca do Ensino Médio. Assim, foi possível identificar, 
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a partir das informações e fotos disponibilizadas, que a região cresceu de tal modo 

que a população hoje corresponde em média a 22.904 habitantes. 

Os entrevistados também relataram o modo de vida da população, economia, 

cultura e lazer. Foi a partir dessas memórias que pudemos acompanhar as 

transformações, o crescimento e o desenvolvimento da população boavistense. E 

são os resultados deste percurso investigativo que apresentamos a seguir, 

organizados da seguinte forma: Capítulo I, intitulado “Juventude: aportes teóricos”, 

traz os conceitos que sustentam a análise desta pesquisa; Capítulo II, intitulado 

“Percurso da pesquisa: memórias, sujeitos e percalços”, descreve a forma como se 

deu a coleta de dados e os sujeitos participantes; Capítulo III, intitulado “Entre 

Tensões, Recuos e Avanços, Nasce a Veneza Marajoara”, expõe a história do 

município de São Sebastião da Boa Vista e seu desenvolvimento ao longo dos anos; 

Capítulo IV, intitulado “A juventude boavistense”, relata a rotina, as dificuldades e as 

críticas elencadas pelos jovens acerca do município; Capítulo V, intitulado “O Ensino 

Médio em São Sebastião da Boa Vista”, explica como se deu a implantação do 

Ensino Médio no município e a história da Escola João XXIII; Capítulo VI, intitulado 

“A juventude no Ensino Médio hoje”, abre a discussão para os sentidos e 

significados que os jovens estudantes atribuem a escolarização, bem como seus 

gostos e preferências, os desafios enfrentados ao longo da formação escolar e a 

importância do estudo para a família; Capítulo VII, intitulado “A relação da juventude 

com a escola: desafios e reflexões”, analisa a contribuição da escola, o último ano 

do Ensino Médio, futuro e projetos de vida dos estudantes boavistenses. 
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I – JUVENTUDE: APORTES TEÓRICOS 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico no qual foi realizada a pesquisa 

para desenvolver o estudo acerca da juventude boavistense. Organizado em duas 

partes, o primeiro tópico trata da juventude e projetos de vida e o segundo analisa a 

relação da juventude e escola. 

 

1.1 – Juventude e Projetos de Vida 

 

Dos grupos geracionais a serem investigados, a juventude pode ser 

considerada um dos mais curiosos, daqueles que chamam a atenção só de ouvir o 

nome. Isso tudo devido ao que ela está sujeita: cobranças, pressões, crises, 

aceitações e tudo o que o “ser jovem” enfrenta nessa fase. Não se quer dizer que os 

outros grupos sejam menos importantes, porém, a transição da infância para 

adolescência/juventude, essa ponte que precisa ser cruzada, é tão significativa que 

se torna desafiador falar deste. Contudo, não apenas proferir sobre a juventude em 

si, mas a respeito dos jovens estudantes do Ensino Médio, em razão de ser, 

supostamente, a partir deste nível educacional que começam as pressões para a 

decisão sobre os projetos para o futuro. 

É comum ouvir pessoas questionando jovens estudantes sobre a profissão 

que irão seguir após a conclusão do Ensino Médio. Isto é feito por pais, tios, 

professores, vizinhos e, algumas vezes, até por desconhecidos. Se o aluno chega 

ao Ensino Médio e não tem nenhum projeto pensado para o futuro, geralmente é 

tachado de indeciso, a ponto de ouvir comentários recriminando-o por ainda não ter 

encontrado uma profissão que lhe chame a atenção. É como se todos os jovens, 

nessa etapa, precisassem obrigatoriamente saber o curso e a profissão correta para 

eles. 

Segundo Weller (2014), “aos olhos dos adultos, os jovens são vistos, muitas 

vezes, como sonhadores, confusos e indecisos” (p. 142). Porém, a verdade é que 

existem pessoas que conseguem desejar uma profissão desde crianças e segui-la 

quando jovens/adultos, mas isto não é regra. Assim como existem jovens que 

chegam ao Ensino Médio e ainda não descobriram sua “vocação”, não sabem 

dançar, cantar, atuar, não tem uma profissão que lhes chame a atenção. Sim, isto 

acontece. O problema é que a exigência para que haja esse crescimento, tanto 
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pessoal quanto profissional, na idade estipulada pela sociedade, é muito grande. E 

isso acaba por dificultar mais ainda a inserção dos jovens na faculdade e, por fim, no 

mercado de trabalho. 

Esse planejamento exigido quando os alunos chegam ao Ensino Médio não é 

tão simples, não significa simplesmente pensar em uma profissão, em algo que o 

jovem acha bonito, como, por exemplo, usar um jaleco, desenhar um edifício, 

ensinar uma criança a ler, defender alguém no tribunal, fazer uma reportagem, e 

dizer que quer fazer isso para o resto da vida, ao contrário, isto 

 

demanda espaços e tempos de reflexão sobre seus desejos, suas 
habilidades, mas também informações sobre o contexto social onde 
se insere, a realidade da universidade e do mundo do trabalho, entre 
outros, de maneira que possa ter elementos para construir um rumo 
para sua vida (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011, p. 1068-1069). 

 

Muitos jovens são agraciados com a oportunidade de preocupar-se apenas 

com o estudo. Estes possuem total apoio da família para que sua prioridade seja a 

escola, mas não apenas para “passar de ano” e conseguir um diploma da Educação 

Básica, e sim adquirir uma boa formação para ingressar no nível superior logo após 

a conclusão do Ensino Médio. São aqueles jovens dotados de uma condição 

financeira relativamente boa, estudantes de escolas particulares, que são 

preparados até para o momento da escolha da profissão. Estes, na maioria das 

vezes, podem “escolher” o curso, a universidade, a cidade, se vão viajar logo após o 

Ensino Médio e depois irão estudar o nível superior etc. No entanto, 

 

desde o nascimento, a pessoa é acompanhada pelos desejos e pelas 
fantasias de seus pais e familiares em relação a ela e ao seu futuro. 
Cada filho recebe uma carga de expectativa dos pais, devendo 
cumpri-la ao longo de sua vida (SOARES, 2002, p.74). 

 

Porém, assim como estes jovens podem “escolher”, “de alguma maneira, os 

pais introduzem em seus discursos seus próprios desejos sobre os projetos de seus 

filhos, sem nem mesmo darem-se conta” (PINTO; SOARES, 2004 apud ALMEIDA e 

PINHO, 2008, p. 178). Isso é bastante comum, principalmente em famílias que vem 

há muitas gerações formando médicos, advogados, dentre outros profissionais, haja 

vista que “os pais constroem projetos para o futuro do filho e desejam que ele 

corresponda à imagem sobre ele projetada” (ANDRADE, 1997 apud ALMEIDA e 
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PINHO, 2008, p. 178). Neste caso, há uma pressão enorme em cima deste jovem, 

tanto para aceitar o curso que os pais desejam, quanto para conseguir uma vaga 

nele, pois, muitas vezes, a falta de interesse acompanhada do estresse ocasionado 

pela pressão familiar prejudica a possível aprovação deste jovem. 

No entanto, não podemos esquecer que há também aquele grupo de jovens 

oriundos de camada popular que, algumas vezes, não possuem nem acesso a 

escolas onde moram, imagine escolha. São jovens que chegam ao Ensino Médio 

cheios de dúvidas em relação ao futuro e a escola, muitas vezes, não consegue dar 

a atenção que este aluno necessita; são jovens que não raro já chegam ao Ensino 

Médio com a ideia de passar de ano, concluir a Educação Básica, conseguir uma 

vaga numa universidade e trabalhar. Este projeto, nesta camada, é bastante 

recorrente. Entretanto, muitos destes jovens não têm acesso a universidades onde 

moram e os pais não têm condições de arcar com despesas para estudos fora do 

local onde vivem; às vezes, o ensino que lhe foi disponibilizado possui alguns 

déficits que impedem a sua aprovação e isso dificulta bastante a realização desses 

projetos; às vezes, a escola em que estudam possui limitações que impossibilitam 

essa preparação também psicológica do aluno para o futuro. 

Além de enfrentar as pressões das empresas/sociedade, por exigir 

profissionais cada vez mais qualificados, os jovens pertencentes as camadas 

populares precisam ainda lidar com uma possível frustração, muitas vezes, por falta 

de oportunidades, de não conseguir concretizar seus projetos de vida. Imagine como 

é viver diariamente com esses conflitos ocasionados por pressões da família, da 

escola e da sociedade para amadurecer pessoal e profissionalmente nessa fase. 

Assim, 

 

por coincidir com um período durante o qual se espera que o jovem 
desenvolva projetos de futuro e, de certa forma, faça a transição 
necessária para viabilizar esses projetos, a escola de Ensino Médio, 
juntamente com outras instituições, deve oferecer os instrumentos 
necessários para que os estudantes possam desenvolver seus 
projetos de vida, não só no plano individual, mas também no plano 
coletivo (WELLER, 2014, p. 136). 

 

Este jovem do Ensino Médio ouve tantas vezes que precisa se decidir e 

escolher a profissão. São tantas e diversas situações, dúvidas, medos e 

questionamentos que o jovem, em alguns casos, só consegue ser ele mesmo na 
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escola, com os amigos e professores. Mas e quando, além da família, a escola 

também não compreende o jovem? O mesmo se sente imerso em um mundo que 

exige que ele seja decidido, mas não se dá o apoio que é preciso para fazer essas 

escolhas. 

Isso nos leva a refletir sobre o papel que a escola possui na vida desses 

estudantes que estão entrando ou saindo do Ensino Médio e carecem realizar essas 

decisões. Será que os professores e coordenadores estão atuando não apenas 

como mediadores do conhecimento, mas também como pessoas que preparam o 

jovem para atuar como um ser crítico na sociedade? Será que eles conversam com 

os alunos a respeito dos projetos para o futuro apresentando o leque de profissões 

que os mesmos podem interessar-se e seguir futuramente apesar das dificuldades? 

Estes são questionamentos relevantes, haja vista que os jovens precisam ver a 

escola não apenas como um local em que eles irão passar três anos (ou talvez 

mais) no Ensino Médio, vivendo e compartilhando experiências, construindo 

amizades e se preparando para uma possível entrada no Ensino Superior, mas 

como um caminho para aprender coisas novas, tanto científicas quanto pessoais, 

que levarão para a vida toda. 

Este jovem estudante, que muitas vezes possui uma vida sofrida, talvez só 

frequente a escola porque tem a intenção de mudar seu futuro, de ter um bom 

emprego e dar uma melhor qualidade de vida para sua família. Desta maneira, 

 

a escola tem um lugar especial como uma instituição onde os jovens 
alunos podem refletir sobre suas escolhas, seus valores e 
expectativas na vida. Ela pode ser uma referência para eles, um 
suporte com o qual podem contar para se orientar na construção de 
suas trajetórias de vida (CARMO; LEÃO, 2014, p. 33). 

 

É na escola que muitos jovens encontram o conforto que precisam para 

continuar seguindo, apesar do cansaço mental e/ou físico, da falta de atenção da 

família ou do excesso de cobranças, das dificuldades de se chegar ali, dentre tantos 

outros percalços enfrentados. Os conflitos e pressões seguem em toda e qualquer 

camada social, o que diferencia, talvez, seja as oportunidades disponibilizadas para 

os jovens estudantes, onde uns tem mais e outros menos. 

Apesar dessa fase de decisões ser comum para os jovens, não é igual para 

todos, ainda que os mesmos enfrentem conflitos e sejam pressionados, pela 

sociedade ou pela família. Não é muito justo comparar as pressões dos jovens 



30 
 

moradores das periferias e zonas rurais com as dos jovens residentes em bairros 

nobres, nas grandes cidades. Assim como é indevido exigir que os jovens 

amadureçam da mesma forma e no mesmo tempo, pois 

 

há diferenças que estão relacionadas à idade, ao desenvolvimento 
fisiológico e psíquico, ao nível de autonomia e independência 
adquiridas, bem como ao pertencimento social, étnico-racial e de 
gênero. Isso torna os jovens muito heterogêneos entre si (CARMO; 
LEÃO, 2014, p. 16). 

 

É isso que não se pode comparar: as formas e tempos de crescimento e 

amadurecimento, de projetos de vida e, principalmente, realizações, pois é diferente 

para cada um. Há quem comece a trabalhar ainda na adolescência, pois a 

necessidade é maior e optam por ajudar a família financeiramente (ou as vezes nem 

tem opção). Estes são jovens que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para chegar 

à escola, que foram, diversas vezes ao colégio porque tinha merenda escolar, 

acordaram cedo a fim de conseguir pegar a condução e o professor faltou, almoçam 

e não sabem se terá refeição no jantar. São jovens que se recusam a seguir o 

padrão antigo que estipula que “filho de pedreiro, pedreiro será”, que sonham todos 

os dias com um futuro melhor regado de oportunidades e sucesso pessoal e 

profissional e continuam indo à escola apesar de todas as dificuldades, porque 

acreditam que é o caminho para que consigam melhorar de vida. São jovens que, 

continuamente, passam despercebidos pelas instituições de ensino, onde 

professores não conhecem quem é o aluno que está ali a sua frente, algumas vezes, 

sabem apenas o nome dos mesmos; onde a escola não possui uma relação que 

permita que o aluno compartilhe seus projetos para o futuro, mesmo sabendo que, 

frequentemente, o jovem está cheio de dúvidas e que seria interessante ter esse 

diálogo. 

É preciso ultrapassar essa barreira existente não apenas entre professor e 

aluno, mas entre estes e a escola, coordenadores, diretor e corpo escolar como um 

todo. É necessário que se tenha mais diálogo com os alunos, porque a educação é 

uma via de mão dupla e esse compartilhamento de ideias e opiniões é importante 

para que o aluno pense em seus projetos futuros, para que ele acredite que está no 

caminho correto e que pode continuar, apesar das mazelas existentes ali. Sendo 

assim, 
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a escola enquanto instância de socialização secundária 
desempenha, juntamente com a família, um importante papel na 
elaboração de projetos. Mas, em alguns contextos sociais nos quais 
as escolas estão inseridas, vem sendo atribuída pouca prioridade a 
essa função, julgando que a elaboração de projetos de vida é papel 
das famílias e que as instituições de ensino devem concentrar seus 
esforços na preparação do jovem para a inserção no mercado de 
trabalho (WELLER, 2014, p. 139). 

 

Mas afinal, quem é o responsável por essa elaboração de projetos além do 

próprio jovem? Seria a família, considerando que a escola possui a missão de 

transmitir conhecimentos específicos? As instituições de ensino constantemente 

atribuem essa missão à família e se abstêm completamente quando deixam de 

conversar sobre projetos para o futuro e passam apenas a trabalhar assuntos que, 

possivelmente, aparecerão na prova de vestibular. Porém, o ruim é quando a família 

também não dá a atenção devida a esses jovens e eles só vão construindo desejos 

e torcendo para que consigam realizar, muitas vezes, sem nenhum apoio. 

É fato que os alunos de escolas públicas sofrem bastante quando o assunto é 

a qualidade do ensino. Hoje em dia, é raro um aluno que sai do Ensino Médio e 

entra direto no Ensino Superior sem que seja necessário a ajuda de um curso pré-

vestibular. Esta é uma realidade bastante recorrente no Brasil. Todos os anos 

milhares de estudantes choram devido a frustração de não ter conseguido a tão 

sonhada vaga no curso em que almejaram durante o ano inteiro. Apesar de muitos 

estudarem e se dedicarem, é fato que não existem vagas para todos. Basta olhar a 

disponibilização destas pelas universidades e a quantidade de pessoas que se 

inscrevem com o intuito de obter uma formação acadêmica. São números que 

assustam quando percebe-se que muitos irão ficar de fora, talvez mais um ano. 

Se já é difícil, às vezes, que alunos de escolas públicas saiam do Ensino 

Médio e ingressem direto no nível superior com a ajuda de um curso pré-vestibular, 

sem ele se torna mais complicado ainda. Principalmente quando estes alunos são 

provenientes de escolas localizadas na periferia, nos interiores de capitais e/ou nos 

locais onde as instituições dispõem de um ensino tradicional e limitado de conteúdos 

que são de grande importância para a prova de vestibular que estes alunos 

precisam realizar para conseguir a vaga na universidade. Assim, muitos, ainda que 

com a ajuda de um curso extra, só conseguem a vaga depois de diversas tentativas 

frustradas, o ruim é quando após anos concorrendo, sem que haja êxito, desistem e 

optam por um trabalho que não exija tanta qualificação. 
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O grande problema nisso tudo está na realização dos projetos que estes 

jovens fazem para o futuro. É fato que, nesta fase, para estudantes, a impressão 

que se tem é que os planos só começam a dar certo quando acontece a tão 

esperada aprovação no vestibular e, por fim, o ingresso na universidade, pois é o 

momento em que estes jovens começarão a elaborar outros projetos a partir da 

profissão que irão exercer com a formação no nível superior. Mas e se essa tão 

sonhada aprovação demorar cinco, seis ou dez anos? Será que esses jovens foram 

preparados, pela família e/ou escola, para suportar essas frustrações de ver seus 

desejos mais um ano longe de serem concretizados? E se os jovens começarem a 

desistir devido as poucas oportunidades, como será o amanhã da juventude 

brasileira? 

 

1.2 – Juventude e Escola 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura, no Art. 205, que a Educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantida de forma 

digna, gratuita e de qualidade, visto que este é um direito fundamental de todos os 

cidadãos. No entanto, nem sempre o acesso foi livre. Durante muito tempo, as 

escolas de Ensino Médio no Brasil eram restritas a pessoas das camadas altas e 

médias da sociedade, os “herdeiros”, segundo Bourdieu, com certa igualdade de 

habilidades, conhecimentos e projetos futuros. Porém, a partir da década de 1990, 

estas passaram a receber um número cada vez mais heterogêneo de alunos, pois 

 

a expansão da escolarização básica trouxe para o interior da escola 
um público que historicamente estava excluído dela. As novas 
gerações são mais escolarizadas do que a de seus pais. Muitos 
estudam desde a primeira infância. E eles trazem consigo as 
experiências de uma sociedade marcada por relações desiguais em 
termos de raça, gênero, religião e classe social (CARMO; LEÃO, 
2014, p. 27). 

 

É comum encontrar, principalmente nas camadas populares, famílias 

formadas por pais que não tiveram acesso à educação escolar em seu tempo e local 

em que vivem, mas ainda assim lutam para que seus filhos tenham. Estes pais, 

muitas vezes, trabalham o dia inteiro para que seus filhos apenas estudem e 

aproveitem as oportunidades que eles próprios não tiveram. 
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Em algumas localidades, muitos jovens só conseguem ter acesso à educação 

porque o Estado disponibiliza e mesmo com todos os desafios enfrentados, estes 

estudantes continuam a frequentá-la e a criar projetos de futuro alimentando 

expectativas de que o Ensino Médio possa contribuir para um futuro com 

qualificação profissional. No entanto, dizer que o Estado oferece a educação não 

significa afirmar que a escola está cheia de alunos e muito menos que todos os 

matriculados frequentam as aulas regularmente. Percebe-se que apesar da 

educação ser disponibilizada pelo governo, o índice de crianças e jovens fora da 

escola ou de estudantes que terminam o Ensino Médio e não prosseguem os 

estudos no nível superior, continua absurdo. 

A escola possui um papel muito importante na vida dos jovens, pois ela é um 

espaço de convivência e aprendizado, onde os estudantes passam grande parte do 

seu cotidiano, compartilhando experiências, valores e projetos de vida.  Hoje, cada 

vez mais, as escolas recebem uma grande diversidade de alunos com experiências, 

modo de pensar, agir e falar diferentes, uma vez que 

 

o jeito de se vestir, de falar e de se comportar desse novo público 
pode nos causar um estranhamento inicial, afinal, a juventude 
contemporânea é muito diferente em relação ao que foi a nossa 
experiência como jovens (CARMO; LEÃO, 2014, p. 12). 

 

Os jovens não têm apenas modos diferentes de se vestir e de se comportar, 

mas principalmente de pensar.  Hoje, estes possuem facilidade de acesso a diversas 

informações que antes não se tinha; compartilham e vivenciam experiências que 

antes eram censurados. É notável a diferença da juventude de hoje para a de 

ontem. Então, como ainda existem pessoas que insistem em utilizar os mesmos 

métodos de antigamente para se ensinar algo? É fato que, em algumas situações, a 

aprendizagem ocorre melhor quando se usa métodos antigos, porém, até estas, 

muitas vezes, precisam ser adaptadas para a realidade de hoje. 

Assim, tem uma época da vida escolar, dentre esses 14 anos (ou mais) de 

estudos, em que a escola é considerada, por muitos jovens, como um lugar chato. 

Não o colégio em si, mas a obrigação de assistir as aulas. Parece que o fato de ter 

que ir àquela instituição todos os dias é visto como um sacrifício, nem tanto pelo 

lugar, mas por ter que assistir às aulas consideradas, por eles, como monótonas. 
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Muitas crianças indagam os pais ou professores sobre os motivos de se 

estudar. Por que trocar os momentos de lazer com amigos e família pela 

socialização regulada da escola? As respostas obtidas, quase sempre, se referem 

ao futuro. A criança, sem ferramentas conceituais para rebater tais argumentos, 

aceita as respostas. Porém, quando é o jovem que faz essa mesma pergunta, as 

respostas não parecem surtir muito efeito. Muitos jovens vêm de uma realidade 

repleta de desafios enfrentados até que se conseguisse chegar ali, outros 

aparentam não demonstrar interesse pelo conhecimento disponibilizado pela escola. 

Contudo, 

 

além das dificuldades de acesso e permanência na escola, os jovens 
enfrentam a realidade de instituições públicas que se orientam 
predominantemente para a oferta de conteúdos curriculares formais 
e considerados pouco interessantes pelos jovens isso implica em 
dizer que as escolas tem se apresentado como instituições pouco 
abertas a criação de espaços e situações que favoreçam 
experiências de sociabilidade, solidariedade, debates públicos e 
atividades culturais e formativas de natureza curricular ou 
extraescolar (CARRANO, 2007 apud COSTA, 2010, p. 97). 

 

Estes jovens, algumas vezes desmotivados, principalmente os pertencentes a 

camada popular e estudantes de escolas públicas, reclamam da inadequação da 

prática docente, da falta de sentidos práticos sobre o que está sendo ensinado, da 

desorganização do espaço escolar e da falta de infraestrutura material e humana, 

encaram greves dos profissionais da educação, além de outros problemas. Tudo 

isto, associado à tensão e euforia da juventude, a primeira pela cobrança do 

crescimento e amadurecimento e a segunda pelos prazeres de vivenciar o momento, 

ocasionam uma crise em que muitos se sentem incompreendidos e pensam em 

desistir na primeira dificuldade que encontram no caminho, pois 

 

para grande parte dos jovens, a instituição parece se mostrar 
distante dos seus interesses e necessidades. O cotidiano escolar é 
relatado como sendo enfadonho. Jovens parecem dizer que os 
professores pouco acrescentariam a sua formação. A escola é 
percebida como “obrigação” necessária, tendo em vista a 
necessidade dos diplomas (CARRANO; DAYRELL, 2014, p.102). 

 

Geralmente, quando se fala em escola, a primeira imagem que surge é de 

uma sala com um quadro, um professor e os alunos sentados frequentemente em 
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fila indiana. Porém, é a este tipo de escola que os estudantes têm dificuldades de se 

adaptar, haja vista que este ambiente exige que o jovem esteja fixo, muitas vezes 

calado, obedecendo comandos a todo momento, realizando atividades, e onde 

raramente acontece um diálogo em que este aluno se envolva, dê a sua opinião e 

participe das aulas. Constantemente, nessas escolas, os professores possuem um 

planejamento que impossibilita a abertura para tais interações, pois precisa “terminar 

o conteúdo”. Desta maneira, muitos alunos, continuam ali porque precisam do 

diploma para conseguir um emprego, devido a exigência no mercado de trabalho 

estar cada vez maior, ou porque é preciso passar por mais essa etapa se quiserem 

qualificar-se profissionalmente. 

Desta maneira, investigar essa relação do aluno com a escola, requer analisar 

ambos, além de professores, bem como a família. Contudo, quando estas questões 

que geram conflitos e essa visão errônea da escola por parte dos alunos, se tornam 

recorrentes, significa que está na hora de repensar o cotidiano escolar, a qualidade 

do ensino disponibilizado e as práticas docentes, haja vista que o fracasso escolar, 

segundo Dayrell (2007), está associado à relação da juventude com a escola, onde 

há um debate em que culpam professores, alunos e suas famílias. Desta forma, para 

a instituição e seus profissionais, o problema estaria na juventude, no seu caráter 

irresponsável que gera um desinteresse pela educação escolar. 

O fracasso escolar é uma chave disponível para interpretar o que está 

ocorrendo nas salas de aula e nos estabelecimentos sociais. Esta questão remete 

para muitos debates: sobre o aprendizado, obviamente, mas também sobre a 

eficácia dos docentes, o serviço público, a igualdade das “chances”, o recurso que o 

país deve investir em seu sistema educativo, a “crise”, os modos de vida e o trabalho 

na sociedade de amanhã, as formas de cidadania, dentre outros. Investigar a 

educação, relacionando o fracasso escolar ao significado da escola para os 

estudantes é necessário para compreender o pensamento destes acerca dos 

projetos para o futuro através dos estudos. No entanto,  

 

é uma tendência da escola não considerar o jovem como interlocutor 
válido na hora da tomada de decisões importantes para a instituição. 
Muitas vezes, ele não é chamado para emitir opiniões e interferir até 
mesmo nas questões que dizem respeito à ele, diretamente 
(CARRANO; DAYRELL, 2014, p.106). 
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Muitos jovens estudantes reclamam que não são ouvidos na escola, não são 

convidados a participar de eleições e suas opiniões raramente são consideradas 

tanto pelos professores quanto pelos coordenadores. Um exemplo dos conflitos 

existentes na escola é a questão da troca do uniforme escolar, onde os alunos 

dificilmente são consultados para dar sugestões e muitos se sentem sem voz em 

meio a discussão de um objeto que será usado por eles. Esse é apenas um de 

muitos conflitos que servem para gerar desmotivações nos alunos, pois 

 

os jovens, quando falam da escola, em geral, fazem muitas críticas. 
Mesmo que de forma pouco elaborada, eles revelam um olhar 
aguçado sobre os problemas da escola pública. A falta de 
investimentos, as condições de trabalho dos professores, o modo 
como muitas aulas acontecem, a relação com os professores, tudo 
isso é objeto de um olhar, às vezes “desencantado” para o universo 
escolar. De uma maneira geral, há muitas queixas em relação aos 
problemas de funcionamento e organização das escolas públicas. 
Isso é percebido como falta de compromisso do Estado. Em geral, os 
jovens alunos se sentem muito insatisfeitos com o ambiente físico da 
escola. Escolas feias, mal cuidadas, com grades e funcionando 
precariamente causam um grande mal-estar. Eles sabem que isso 
não é culpa do professor e criticam o Estado também pela falta de 
uma política de valorização do magistério. Mas esse clima, muitas 
vezes, produz uma tensão na relação entre professores e jovens 
alunos, especialmente quando os professores, reagindo às precárias 
condições de trabalho, passam a faltar ou não se envolvem com a 
profissão. Essa tensão geralmente afeta o sentimento de estima, 
tanto de professores quanto de jovens alunos, alimentando o 
desencanto com a escola. O ambiente escolar fica ruim e os 
educadores deixam de ser presenças significativas na vida dos 
jovens (CARMO; LEÃO, 2014, p. 29). 

 

A verdade é que se formos elencar os problemas na educação brasileira, nos 

faltarão palavras, pois é triste ver que um país com uma Constituição que garante 

(em tese) grandes ganhos educacionais para a população não tem um excelente 

exercício. É triste ver jovens que deixam de ir à escola por falta de transporte ou de 

dinheiro, terminam o Ensino Médio e não tem condições financeiras de mudar de 

cidade para iniciar o Ensino Superior e precisam contentar-se somente com a 

Educação Básica, ou que se desviam do caminho escolar porque vivem em 

situações de vulnerabilidade social e veem no crime uma forma mais rápida de 

ganhar dinheiro. Assim, “no Brasil, os jovens, ainda que reconhecidos como sujeitos 

de direitos na legislação, sofrem com a insuficiência de políticas públicas que 

garantam a eles, de fato, a plena cidadania” (CARRANO; DAYRELL, 2014, p. 109). 
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Estas, disponibilizadas pelo Estado, não chegam a todos e não raro uns precisam 

suar (muito) mais que outros para alcançar o mesmo objetivo. No entanto, 

 

é preciso cuidar para não transformar a juventude em idade 
problemática, confundindo-a com as dificuldades que possam afligi-
la. É preciso dizer que muitos dos problemas que consideramos 
próprios dessa fase, não foram produzidos por jovens. Estes já 
existiam antes mesmo de o indivíduo chegar à idade da juventude 
(CARRANO; DAYRELL, 2014, p. 107). 

 

Desta forma, será que as instituições de ensino pensam na diversidade de 

alunos existentes ali? Será que os professores já se perguntaram (ou até mesmo 

aos alunos) sobre o que pensam da escola? Quando se busca compreender essa 

realidade, constata-se que a relação da juventude com a escola não se explica em si 

mesma: o problema não se reduz nem apenas aos jovens, nem apenas à escola. É 

necessário salientar que, quando se reflete sobre estes, considera-se uma parte da 

sociedade que, maioritariamente, frequenta as escolas públicas e é formada pela 

juventude pobre que vive nas periferias, estas que são marcadas por um contexto de 

desigualdade social. Porém, mesmo se tratando de uma realidade específica, não 

significa que jovens de outros grupos sociais não vivenciem esse mesmo dilema. 

Não se pode esquecer que, no contexto dessa sociedade globalizada, os desafios 

vividos por jovens pobres ultrapassam as barreiras das classes sociais. 

Existe um documentário muito interessante produzido por Jaime Jardim, 

intitulado “Pro dia nascer feliz”, que apresenta uma realidade vivida por muitos 

estudantes do Brasil. Nele é retratado grandes desafios e pressões enfrentados 

tanto pelos jovens quanto por professores nas instituições de ensino. Fazendo uma 

análise deste e relacionando com a situação atual da educação, é inevitável não se 

impressionar diante do exposto que, muitas vezes, é mascarado seja pelo governo 

ou pelos coordenadores das escolas. É fato que existe uma deficiência no sistema 

educacional do país, esta que, através do documentário, podemos perceber que é 

ignorada há anos, haja vista que o mesmo é referente aos anos 2004/2005 e, ainda 

hoje, 13 anos depois, deparamo-nos com os mesmos problemas em muitas escolas 

do Brasil. Este documentário nos leva a refletir sobre a atual conjuntura política do 

país, sobre a realidade da educação brasileira e sobre as camadas populares que 

sofrem com a carência de políticas públicas que incentivem o acesso e permanência 

dos jovens nas escolas. 
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Muitos jovens saem da escola sem concluir o Ensino Médio e, às vezes, tem-

se a ideia de que estes não veem a educação como um caminho para se obter 

qualificação profissional, pois ao optarem por seguir outro, que não seja o escolar, 

abandonam um direito que lhes assiste. Isto acontece bastante em casos de 

repetência escolar, em que os alunos não conseguem a nota e conhecimentos 

necessários para avançar para a série seguinte e culpam o professor, a escola, e 

por fim, perdem o interesse de estar em um lugar onde não veem progresso. Assim 

como há muitos casos de alunos que concluem o Ensino Médio e, ainda que tenham 

como projeto de vida o ingresso no Ensino Superior, devido a inúmeros fatores que 

já foram citados anteriormente, não conseguem dar prosseguimento aos estudos. 

Destarte, como negar a existência de um fracasso escolar quando a realidade nos 

apresenta professores recebendo em suas salas de aula alunos que não aprendem 

o que é repassado, jovens abandonando a escola para trabalhar ou até mesmo para 

desviarem-se à criminalidade, estudantes sem condições financeiras de continuar os 

estudos e tantos outros problemas relacionados à educação? Tudo isto existe, 

porém formou-se um pensamento automático que tende a associar tais empecilhos 

à pobreza, ao desemprego, à violência e à periferia. É fato que os jovens oriundos 

da camada popular são vítimas de um sistema que privilegia as classes mais 

abastadas, principalmente quando o assunto é educação e qualidade do ensino. 

Estes, muitas vezes, se sentem desmotivados quando percebem que o possível 

sonho de ingressar no Ensino Superior se torna mais distante a medida que 

banalizam o ensino público quando deixam de investir nele. 

No entanto, há uma infinidade de objetos a serem estudados até que se 

chegue à verdadeira razão para haver tantos casos de fracasso escolar. Porém, 

cabe aqui analisar jovens com menor poder aquisitivo, pois neste grupo o índice é 

maior do que nas outras classes sociais. Poderíamos dizer então que os que obtêm 

sucesso escolar o conseguem porque, antes mesmo de chegarem à escola, trazem 

consigo aquilo que Bourdieu chamava de capital cultural? 

Bourdieu (1998) usou a expressão “capital cultural” para explicar as 

diferenças de rendimento escolar obtidas por crianças de classes sociais diferentes. 

Para ele, “o rendimento escolar depende do capital cultural previamente investido 

pela família” (BOURDIEU, 1998, p. 74). Assim, a escola se apresenta como uma 

instituição que reproduz as desigualdades por meio da disseminação dos valores e 
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representações de uma classe detentora da hegemonia política e cultural em 

sobreposição à classe dos menos favorecidos. 

Desta forma, a desigualdade não está inserida apenas na sociedade, mas 

também na escola. Ao longo da carreira escolar, uns são mais bem preparados que 

outros. Assim, um estudante pertencente à classe média/alta está muito mais apto a 

enfrentar uma prova de vestibular que um estudante da mesma idade pertencente à 

classe baixa. 

Charlot (2000), ao falar sobre fracasso escolar, afirma que este não é apenas 

uma diferença, é uma experiência que o aluno vive e interpreta. Porém, a 

experiência escolar do aluno, em situações de fracasso, traz a marca da diferença e 

da falta: ele encontra dificuldades em certas situações ou orientações que lhes são 

impostas e constrói uma imagem desvalorizada de si mesmo. 

Um exemplo típico dessa dificuldade é a desigualdade de “chances” na 

concorrência do vestibular, onde é preciso a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM. A maioria das universidades públicas do Brasil aderiram a 

este tipo de seleção, sendo assim, estudantes de escolas particulares estarão mais 

preparados para este teste, pois as mesmas exigem cada vez mais de seus alunos, 

fazendo com que se tornem máquinas de estudos, enquanto que os estudantes de 

escolas públicas não possuem esse “incentivo”. É importante ressaltar que as 

instituições particulares preparam seus alunos diretamente para o vestibular, 

passam o ano inteiro exigindo dos mesmos e reforçando sobre o que os espera 

futuramente, repassando assuntos que tem o máximo de probabilidades de 

aparecem na prova. Porém, as escolas da rede pública de ensino seguem uma 

matriz curricular onde constam os conteúdos a serem ministrados durante o ano 

todo. No entanto, muitas vezes, acaba o ano, mas os conteúdos não findam, ou 

seja, este aluno avança para a série seguinte sem ter estudado um determinado 

assunto que a escola privada fez questão de reforçar o ensino para os seus 

estudantes. 

Assim, após a adoção do ENEM pelas universidades federais e estaduais, 

este se tornou a seleção mais disputada do Brasil. São milhares de pessoas que se 

inscrevem e veem nesta prova a oportunidade que tanto precisam para cursar o 

Ensino Superior, porém, não há vagas para todos, e acontece o que se vê 

cotidianamente: jovens fora do Ensino Superior e trabalhando sem qualificação 
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profissional, sonhos adiados por mais um ano, sem falar dos que se consideram 

fracassados por não conseguir continuar os estudos. 

Porquanto, o fato é que o presente e o futuro do Brasil dependem de uma 

educação de qualidade para todos. Com isto, as desculpas e motivos para a não 

continuação escolar serão menores. Dessa maneira, compreenderemos o 

significado que a escola tem para os jovens. Para isso, é urgente repensar a 

educação e efetivá-la como política de estado e empenho social. 
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II – PERCURSO DA PESQUISA: MEMÓRIAS, SUJEITOS E PERCALÇOS 

 

Ao iniciar a pesquisa para escrever este projeto e, principalmente, compor a 

história de São Sebastião da Boa Vista e da Escola João XXIII, obtivemos algumas 

dificuldades relacionadas a escassez de documentos que comprovassem os dados 

encontrados nos registros da Biblioteca Jarbas Passarinho, localizada na sede do 

município em questão. Procuramos quaisquer registros na Escola João XXIII, na 

Câmara Municipal e junto a antigos moradores, contudo, conseguimos apenas um 

Resumo Histórico escrito por Romeu Correa Monfredo, no ano de 1979, e o Plano 

Municipal de Educação 2010-2020 que apresentam o mesmo texto, breve e 

histórico, no município de São Sebastião da Boa Vista. 

Na pesquisa realizada, no segundo semestre de 2018, na Biblioteca Arthur 

Vianna, situada na Fundação Cultural do Estado do Pará, localizada em Belém, 

encontramos livros com os mesmos dados daqueles existentes no município em 

questão. Contudo, todos os documentos e livros, trazem, em poucas palavras, 

algumas leis e datas, mas nunca a comprovação delas. 

Uma busca incansável foi realizada atrás dessas leis que foram encontradas 

na Biblioteca e Arquivo Público do Estado do Pará. Lá foi informado que aquele era 

o último acesso a tais obras, devido não estarem mais em condições de manuseio. 

Assim, foi dado permissão para fotografar, de modo que estas compõem os anexos 

deste relatório de pesquisa. 

O capítulo que trata sobre a história do município de São Sebastião da Boa 

Vista foi escrito considerando os documentos a que tivemos acesso, as leis 

estaduais dos registros históricos e as entrevistas realizadas com dois antigos 

professores. 

As entrevistas expostas neste estudo foram realizadas ao longo do ano 

corrente. No que se refere aos professores, ao entrar em contato solicitando sua 

participação, recebemos grandes elogios repletos de alegria e satisfação, o primeiro 

por estar pesquisando e escrevendo sobre a história do município de São Sebastião 

da Boa Vista e o segundo por voltar a atenção para um assunto que não possui 

tanto apoio dos governantes. Marcamos o dia e horário e realizamos a entrevista, 

com apoio do roteiro de entrevista (Apêndice III), sem haver qualquer empecilho. 

Contudo, no que tange aos jovens boavistenses que já concluíram o Ensino 

Médio, enfrentamos algumas dificuldades relacionadas a falta de tempo e 
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disponibilidade dos mesmos, ainda que alguns residam no município de Belém. 

Entrei em contato com muitos, por diversas vezes, porém, a maioria, não deu 

retorno. Surgiu então a ideia de realizar uma entrevista virtual. Com essa estratégia, 

12 (doze) jovens aceitaram responder o roteiro de entrevista proposto no Apêndice 

IV e, destes, 5 (cinco) foram selecionados para compor o Capítulo III. 

Os sujeitos que tiveram suas posições inseridas neste texto estão 

apresentados a seguir, com um breve perfil: 

Jovem am: Estudante de Administração na Faculdade Maurício de Nassau. 

Trabalha como comprador. É solteiro, tem 25 anos e, atualmente, divide um kitnet1 

alugado com um amigo, no município de Belém. 

Jovem bm: Estudante de Engenharia Civil na Faculdade Estácio de Belém. 

Trabalha como estagiário. É solteiro, tem 23 anos e, atualmente, reside com as tias 

no município de Belém. 

Jovem cm: Estudante de Enfermagem na Faculdade da Amazônia – FAMAZ. É 

solteiro, tem 22 anos e, atualmente, divide um kitnet alugado com o primo, no 

município de Belém. 

Jovem dm: Estudante de Engenharia Civil na Faculdade Ideal - FACI. É solteiro, 

tem 19 anos e, atualmente, reside com os tios no município de Belém. 

Jovem em: Enfermeiro formado pela Universidade do Estado do Pará, Especialista 

em Saúde da Família e Comunidade. É coordenador de atenção básica e professor 

de Saúde. É solteiro, tem 26 anos e, atualmente, mora no município de São 

Sebastião da Boa Vista, em casa própria, com dois irmãos. 

Continuei com a pesquisa e coleta de dados, para a fase de entrevistas com 

os estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola João XXIII, utilizando o roteiro 

de entrevistas (Apêndice V). Entrei em contato com os jovens ribeirinhos e 

moradores da sede municipal em junho de 2018 para realizar a entrevista no mês 

seguinte. A Jovem af esteve em Belém e aceitou participar da pesquisa, se fosse eu 

fosse ao seu encontro e, assim, aconteceu. Com os demais estudantes, foi acertado 

todos os detalhes: dia, horário e lugar. Contudo, no mês de julho, na véspera das 

entrevistas, ao entrar em contato novamente para confirmar, obtive retorno apenas 

de 7 (sete) alunos do turno da tarde, moradores da sede municipal e 1 (uma) aluna 

                                                 
1 Apartamento pequeno, com cerca de 20 a 35 m². A principal característica é possuir apenas um 

cômodo e banheiro.  
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do turno da manhã, jovem ribeirinha. As entrevistas foram realizadas em uma 

residência local, por ser um ambiente calmo, tranquilo e mais propício, devido não 

haver interferências. 

Os demais estudantes ribeirinhos admitiram algumas dificuldades que 

impossibilitaram o comparecimento nos dias propostos.  Retornei à Belém e entrei 

em contato com estes, novamente, a fim de remarcar para o mês de outubro. 3 (três) 

pediram para ter acesso ao roteiro antes das entrevistas, pois queriam se “preparar 

melhor”. Ao chegar o dia, fui surpreendida por uma professora que não deixou os 

alunos saírem da sala, alegando que estavam fazendo uma atividade. Apesar de 

explicar toda a situação e dificuldades em conversar com os mesmos no final da 

aula, haja vista que eles saem com pressa para não perder o barco que os levará 

até suas residências, a mesma não permitiu. O Jovem im conseguiu sair mais cedo 

e respondeu às perguntas do roteiro. Desta vez, a entrevista foi realizada em uma 

sala de aula da instituição. Quando os outros estudantes terminaram a atividade, 

não quiseram esperar. Foi então que o Jovem im nos relatou a timidez dos colegas e 

admitiu a dificuldade para conseguir a participação deles na entrevista. 

Como pesquisadora, entendo o receio dos sujeitos, haja vista que os mesmos 

não estão acostumados a esse tipo de procedimento. Contudo, o Jovem im havia 

informado a facilidade de conseguir a entrevista através de ligação. Foi feita a 

proposta para os 3 (três) jovens ribeirinhos, que aceitaram. A entrevista com esses 

últimos estudantes foi realizada a partir de ligação telefônica, sendo gravada. Apesar 

de ter sido uma estratégia bem aceita, foi identificado certo embaraço nas vozes. 

Todos os estudantes entrevistados estão apresentados a seguir, com um 

breve perfil: 

Jovem fm: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 18 anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais no Rio Furo Grande 

do Pracúuba-Miri, no município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem gm: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 16 anos, é solteiro e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem hm: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 17 anos, é solteiro e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 
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Jovem im: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 18 anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais no Furo Santo 

Antônio, no município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem jm: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 17 anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais na Ilha Paquetá, no 

município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem km: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 17 anos, é solteiro e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem af: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 16 anos, é ribeirinha, solteira e reside com os pais no Rio Chaves, no 

município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem bf: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 16 anos, é ribeirinha, solteira e reside com os pais na Ilha Paquetá, no 

município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem cf: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Trabalha como estagiário no INSS. Tem 17 anos, é solteira e reside com 

os pais na sede do município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem df: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 16 anos, é solteira e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem ef: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João 

XXIII. Tem 18 anos, é ribeirinha, solteira e reside com os pais no Rio Urucuzal, no 

município de São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem ff: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 16 anos, é solteira e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 

Jovem gf: Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola 

João XXIII. Tem 16 anos, é solteira e reside com os pais na sede do município de 

São Sebastião da Boa Vista. 

Nessa perspectiva, é necessário salientar a satisfação em ter realizado este 

estudo. Isto é fruto de uma indagação que perturba há muitos anos e, hoje, através 

deste, os jovens boavistenses tiveram a oportunidade de relatar experiências, 

planos, sonhos e dificuldades enfrentadas. Todas as vezes em que foi realizada uma 
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entrevista ou encontrado quaisquer documentos úteis a esta pesquisa, a felicidade 

sentida era desmedida. 

No que se refere aos desafios encontrados ao longo do percurso 

investigativo, é possível considerar que, como pesquisadora, imagina-se que haverá 

obstáculos, contudo, nem estes serviram para desacelerar e/ou impedir a incessante 

busca por dados que qualificassem esse estudo e caracterizassem a juventude que 

faz o município de São Sebastião da Boa Vista. 

Aos demais pesquisadores que tem o desejo de investigar sobre a temática 

em questão, recomenda-se que, antes de tudo, tenham paixão pelo objeto de 

estudo, pois, ao longo da pesquisa, é isso que se torna o “gás”, a força necessária 

para continuar, mesmo que hajam dificuldades; que tenham paciência e estima 

pelos sujeitos, bem como disposição e boa vontade para lidar com a missão, as 

vezes cansativa, de transcrever os materiais coletados; que façam infinitas buscas 

por documentos escritos e/ou orais e não desistam apenas porque não acharam nas 

primeiras 10 (dez) tentativas. No final, saber que tudo deu certo e que os objetivos 

propostos foram alcançados, tem-se uma sensação de missão cumprida. 
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III – ENTRE TENSÕES, RECUOS E AVANÇOS, NASCE A VENEZA MARAJOARA 

 

São Sebastião da Boa Vista (Figura 1) é um pequeno município pertencente à 

Mesorregião do Marajó2 e à Microrregião de Furos de Breves, localizado no 

Nordeste do Pará, a uma distância de 136 km, em linha reta, da capital do estado, 

limitando-se ao Norte com Anajás e Breves, a Leste com Muaná, ao Sul com o Rio 

Pará e a Oeste com Curralinho, com a população estimada em 22.904 habitantes, 

possuindo, atualmente, uma área de 1.632,251 km², de acordo com a pesquisa do 

IBGE, realizada em 2017. 

 

Figura 1: Mapa do Arquipélago do Marajó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Eletrônica Visagem3. 

 

Segundo o resumo histórico escrito, em 1979, por Romeu Correa Monfredo, 

São Sebastião da Boa Vista, em 1846, era um grande sítio de propriedade do Sr. 

Manoel Moraes Nunes, devoto fiel de São Sebastião. Este senhor festejava, todos 

os anos, no dia 20 de janeiro, a imagem deste santo, mandando rezar uma missa na 

                                                 
2 Uma das seis Mesorregiões do Estado do Pará. Formada pela união de dezesseis municípios 

agrupados em três microrregiões: Arari, Furos de Breves e Portel. 
3 Imagem disponível em: <http://www.ppgcs.ufpa.br/revistavisagem/edicao_v2_n2/artigos/entre_dese 
nhos_brincadeiras_e_dadivas/>. Acesso em: 02 Mai. 2018. 
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sala de sua residência que fora transformada em capela. A Santa Missa, era 

celebrada pelo Padre Policarpo José Rodrigues, vigário da Vila de Oeiras, que 

viajava anualmente em uma canoa a vela até o sítio. 

Quando Manoel Nunes envelheceu, segundo os relatos, a família intencionou 

dividir o sítio, onde cada herdeiro ficaria com um pedaço de terra. Para evitar a 

repartição do território e que, por fim, acabassem destruindo a ideia de transformá-lo 

em um município, doou, em 1854, o terreno à Arquidiocese de Belém. 

No ano seguinte, começaram a ser construídas várias casas no povoado 

denominado de São Sebastião. Neste mesmo ano, fundaram a Irmandade São 

Sebastião e ergueram uma capela (Figura 2) onde hoje é a Igreja Matriz. Chegaram 

muitos imigrantes para habitar aquele povoado, eram portugueses, franceses, 

turcos, judeus, dentre outras nacionalidades. De acordo com Monfredo (1979), os 

primeiros habitantes do município foram: José Miguel do Vale, Sicilio Vieira da 

Trindade, Capitão Ozelio de Souza Lobato, Jerônimo Ribeiro Tavares, Rufino 

Mazeazeno de França, Venâncio de Oliveira Pantoja, Vitoriano Antônio dos Santos, 

João da Silva Mendes, Manoel Nunes de Almeida, Posidônio Rodrigues Monfredo, 

Joaquim Henriques, Bernardo Gonçalves da Rocha, Boaventura Pereira de Macedo, 

Joaquim Paulo de Souza, Raimundo Borges e Sebastiana Borges, Joana Catarina 

B. Tavares, Manoel Palheta, Cláudio Antônio dos Santos, Eugenio Serrão, Jose 

Rodrigues de Moraes, Manoel Marciel Barbosa, Francisco Celestino Nunes Costa, 

Teodomiro Beurmiro de Carvalho Camarão e Jose Martins. 
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Figura 2: Primeira Capela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baú Boavistense4 (Facebook). 

 

Em 1868, o Presidente da Província, José Bento da Cunha Figueiredo, 

sancionou a Lei nº 584, de 23 de outubro (Anexo I), que criava uma nova Freguesia 

na povoação de Boa Vista, sob a invocação do Mártir São Sebastião, pertencente ao 

município de Curralinho, comarca de Breves. Contudo, seus limites só foram 

marcados no ano seguinte, através da Lei nº 595, de 25 de setembro (Anexo II). 

 Assim, o município recebeu a denominação de São Sebastião e o 

complemento “Boa Vista” surgiu logo após a visita do Dr. Ferreira Pena que olhando 

a paisagem – mar, ilhas, céu – teria se encantado, de acordo com o relato a seguir: 

 

Essa origem do nome que nem era Boa Vista, era São Sebastião (...) 
Quando o Ferreira Pena vem viajando no navio em frente ao 
Paquetá5, ele olha para Boa Vista, então aquela visão que você tem 
tanto de olhar de Boa Vista para o Paquetá ou de Paquetá para Boa 
Vista, é uma imagem deslumbrante. E foi que o Ferreira Pena então 
disse “Oh, que bela vista!”. Então já virou São Sebastião da Bela 
Vista e depois São Sebastião da Boa Vista (Profª. Marieta Gomes). 

 

                                                 
4 Imagem disponível na página Baú Boavistense, do Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/bauboavistense1/photos/a.1426289184319144.1073741828.1426279594

320103/1426385977642798/?type=3&theater>. Acesso em: 02 Mai. 2018. 
5 Ilha situada em frente à sede do município de São Sebastião da Boa Vista, a uma distância de 15 a 

30 minutos de barco. 
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Destarte, São Sebastião da Boa Vista também responde ao título de Veneza 

Marajoara, devido aos rios, igarapés e furos que o entrecortam, como narra uma 

antiga moradora: 

 

Na época era uma área cortada todinha pelos igarapés, são mais de 
seis igarapés cortando a cidade, então isso era uma beleza que no 
futuro vão chamar de Veneza Marajoara, porque a água entrava e 
saía. Você poderia ir no seu casquinho de um igarapé varando para 
o outro lado da cidade [...] Não tem a Veneza na Itália? Então, ela é 
cortada por canais. Boa Vista era linda por isso (Profª. Marieta 
Gomes). 

 

Foram muitas idas e vindas para a chancela definitiva do município. De 

acordo com Monfredo (1979), no ano de 1872, foi concedido o título de Vila à São 

Sebastião da Boa Vista, através da Lei nº 707, de 5 de abril do mesmo ano (Anexo 

III), conservando a denominação e limites. A mudança de Vila para município 

ocorreu apenas em 7 de janeiro do ano seguinte, sob a presidência de Possidônio 

Rodrigues de Monfredo, juramentado na Câmara de Curralinho. Entretanto, a Lei nº 

856, de 31 de março de 1876 (Anexo IV), retirou o município do termo e Comarca de 

Breves e anexou-o ao de Cametá. 

No ano de 1879, a Lei nº 944, de 18 de agosto6 (Anexo V), rebaixou, da 

categoria de Vila, a Freguesia de São Sebastião da Boa Vista, anexando-a, 

novamente, ao município de Curralinho, Comarca de Breves, conservando os 

limites. 

Com isso, é possível identificar um jogo de tensão, de âmbito político, em que 

São Sebastião da Boa Vista estava no centro, sendo disputado pelos municípios 

vizinhos que desejavam, a todo custo, aumentar seus territórios e, 

consequentemente, suas riquezas. 

Em 1880, o município foi novamente restaurado pela Lei nº 963, de 8 de 

março7 (Anexo VI) daquele ano, elevando o município a categoria de Vila e, em 7 de 

janeiro do ano seguinte, é feita a instalação da Câmara Municipal funcionando com 

sete vereadores. O município continuou sofrendo pressões de âmbito governamental 

                                                 
6 Os poucos documentos históricos e sites encontrados no município de São Sebastião da Boa Vista, 

constam o registro desta como Lei nº 994, de 18 de abril de 1879. Como todos possuem o mesmo 

texto, supõe-se que foram apenas copiados sem comprovação de dados. 

7 Identificada como Lei nº 903, de 8 de março de 1880, nos registros históricos do município. 
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e, no ano de 1882, pela Lei nº 1.094, de 6 de novembro8 (Anexo VII), perdeu o título 

de Vila e foi anexado ao município de Muaná. Após 4 anos e pela força da Lei nº 

1.249, de 30 de abril (Anexo VII), foi novamente reestabelecido à categoria de Vila. 

Contudo, a Lei nº 1.301, de 28 de novembro de 1887 (Anexo VII), extinguiu a Vila, 

sendo reinstalado após 2 anos pela Lei nº 1.399, de 5 de outubro (Anexo VII), 

contudo, sem aplicação prática até 7 de maio de 1890 quando houve a instauração 

do Conselho de Intendência Municipal. 

Mais uma vez, no ano de 1922, São Sebastião da Boa Vista retorna a 

condição de anexo do território de Muaná sob a Lei nº 2.116, de 3 de novembro9 

(Anexo VIII), e, por fim, com o Decreto-Lei nº 4.505, de 30 de dezembro de 1943 

(Anexo IX), desmembrou-se do município de Muaná para constituir-se em uma 

unidade autônoma, sendo nomeado para prefeito municipal o senhor José Luiz 

Nogueira. 

No entanto, durante essa reviravolta de ser ou não um município autônomo, 

São Sebastião da Boa Vista perdeu sua extensão original, pois em cada nova lei 

imposta e/ou revogada, a região deixava um pedaço de seu território, como vemos a 

seguir: 

 

Boa Vista era grande, mas quando ela volta de Muaná, a Vila de São 
Miguel fica pra Muaná, Jararaca fica pra Muaná. Quer dizer, eles 
devolvem o município, mas o pedaço fica pra ele. Curralinho devolve, 
mas você entra no Pacujutá, do Furo Grande pra lá é tudo 
Curralinho. Então eles ficavam de gratificação, de bônus, com uma 
parte da terra. (...) Eles foram mais espertos (Profª. Marieta Gomes). 

 

Entre estas tensões, São Sebastião da Boa Vista foi se desenvolvendo e 

crescendo em termos populacionais e infraestruturais. Atualmente, o município é 

constituído por um distrito sede - São Sebastião da Boa Vista – além de povoados, 

vilas, rios, furos, igarapés, lagos, campos e praias. Possui hospital, escolas, igrejas, 

praça, orla, dentre outras benfeitorias construídas ao longo dos 146 anos, desde a 1ª 

emancipação do município e comemorada todos os anos no dia 5 de abril. 

A população do município, conhecida como boavistense, caracterizada por 

um povo caboclo e miscigenado, haja vista que muitos imigrantes chegaram e 

constituíram família com os moradores da área, descendentes de índios, durante 

                                                 
8 Identificada como Lei nº 1.084, de 6 de novembro de 1882, nos registros históricos do município. 
9 Identificada como Lei nº 2.166, de 3 de novembro de 1922, nos registros históricos do município. 
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muito tempo sobreviveu da agricultura. Assim, se hoje a população é composta por 

funcionários públicos, pequenos comerciantes e trabalhadores do mercado informal 

(carreteiros, vendedores autônomos etc), no passado, havia ali a produção e cultivo 

de farinha, banana, milho, arroz, palmito, açaí etc. Muitos plantavam, colhiam e 

vendiam no município, contribuindo para o auto-sustento do mesmo. No entanto, 

hoje, está cada vez mais raro ver pessoas trabalhando com agricultura/lavoura, 

sendo que os vendedores, costumam comprar para comercializar. 

Devido São Sebastião da Boa Vista localizar-se em uma ilha, o acesso é 

possível somente através de transportes aéreos ou fluviais. No entanto, o município 

além de não dispor de linhas aéreas, a única pista de pouso da área foi desativada 

há uns anos, sendo consentida apenas pousos emergenciais, no caso, quando há a 

necessidade de transporte de pacientes, em estado grave, para a capital do estado, 

ou seja, geralmente, só é possível chegar até a região através dos rios, em 

embarcações feitas de madeira e, mais recentemente, de ferro10 que além de 

transportarem pessoas, abastecem o município com cargas importantes para o 

comércio. As viagens podem durar de três a oito horas corridas, sendo que nos 

últimos anos, estas tornaram-se mais regulares, fáceis e rápidas, em comparação 

com o passado em que a população, para ir à capital do estado, precisava enfrentar 

a Baía do Guajará por até oito dias seguidos, em canoas a vela e enfrentando 

maresias, como diz o relato a seguir: 

 

Já viajei de canoa a vela, inclusive tinha duas canoas antigamente na 
década de 50. (...) Eram duas canoas lindas que tinham a vela, a 
bujarrona11 e que dependia muito do vento. A história de Lídia 
Dorotéia Tavares diz que ela levou oito dias de Boa Vista para 
chegar em Belém numa canoa a vela (Profª. Marieta Gomes). 

 

Isso demonstra o isolamento do município e a necessária coragem da 

população boavistense para a travessia, pois a partir de relatos, supõe-se as 

dificuldades por passar tantos dias velejando. Como nascida e criada no município, 

posso afirmar que São Sebastião da Boa Vista é formado por um povo valente, 

                                                 
10 Barcos que possuem no máximo três andares, capazes de acomodar de 100 a 300 passageiros em 

cadeiras, redes e/ou camas. Entre as embarcações de ferro, é possível destacar o Catamarã, lancha 

que chega ao município entre 3 e 5 horas de viagem, além de outros que chegam em 12 horas 

corridas. A diferença dos barcos de ferro para os de madeira não está apenas no material. De acordo 

com relatos, o primeiro é considerado mais seguro, confortável e rápido. Os barcos de madeira, 

devido serem mais leves, são mais propensos a turbulências do vento e das ondas. 
11 Vela triangular que vai à frente dos barcos.  
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hospitaleiro e acolhedor, que conquista a todos os visitantes e é considerado um 

celeiro de grandes artistas, pois ali é possível encontrar pintores, escultores, 

cantores, músicos, atores, dançarinos, dentre outros. Destaco, o campo musical, 

algo que chama a atenção na região e, mais ainda, por ser constituído por pessoas 

que nunca tiveram aula de música, e ainda assim tomam um instrumento e o tocam 

como se houvessem feito curso. Isto sem falar dos grupos folclóricos “Artemar”, 

“Papa Manga” e “Raízes Marajoara”, famosos há muitos anos em toda a região não 

apenas por suas belas expressões artísticas, mas também por revelar atores na 

montagem de peças teatrais até saírem em busca do tão sonhado curso de teatro 

fora de lá. Também é possível encontrar artesãos reconhecidos que, a partir do 

jupatí, mirití e suas talas, tucumã, bem como fibras e sementes de outros elementos 

da natureza, transformam-se em chapéus, barcos, quadros, dentre outros. 

Com este cenário, há no município manifestações culturais diversas, onde é 

possível destacar: 

1) O Carnaboavista, bastante festejado pela juventude boavistense, composto de 

blocos de rua12 e corredor da folia13, além de bandas que compõem esse evento tão 

esperado todos os anos; 

2) A quadra junina que reúne cordões de boi-bumbá como “Malhadinho” e “Estrela 

Dalva”, além de quadrilhas como “Me Beija”, “Criação de Maria”, “Encanto 

Marajoara”, em uma disputa onde a melhor apresentação é premiada. As 

apresentações são repletas de cores, alegria, coreografias e torcidas que não se 

deixam abater faça chuva ou sol, o desejo destas é prestigiar essa bela 

demonstração de talentos da região e torcer por sua preferida; 

3) Há também o “Festival do Açaí”, realizado geralmente no mês de setembro, 

desde a década de 80, por iniciativa do prefeito Juarez Guimarães. Esta grande 

festa atrai centenas de pessoas de diversos municípios da região e possui um 

cardápio cheio de programações que reúnem artistas locais e de fora para animar o 

município por três longos dias. Nestes, retrata-se muito da cultura do município, 

                                                 
12 Blocos compostos por brincantes fantasiados que saem no domingo à tarde pelas ruas do 

município até chegarem a orla, onde acontece a abertura oficial do Carnaboavista. A festa continua 

até a madrugada da quarta-feira de cinzas com diversos blocos de abadás. 
13 Área organizada pela Secretaria de Cultura, com um palco para apresentação de bandas musicais, 

onde os blocos possuem aproximadamente uma hora para dançar, brincar e se divertir. É 

disponibilizado ainda, pela mesma, um trio elétrico que busca cada bloco em seu local de 

concentração e os leva até a orla para a festa do Carnaboavista. 
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valorizando os costumes, as crenças, as iguarias, a mistura de cores e raças que 

somente os festivais regionais proporcionam. 

4) O desfile do dia 7 de setembro, que cresceu muito nos últimos anos pois, se 

antigamente era visto apenas como um ato cívico, onde os estudantes costumavam 

marchar enfileirados e demonstrar amor à pátria (Figura 3), hoje é comemorado com 

grandes bandas de fanfarra14 (Figura 4) integradas também por muitos ex-alunos 

das escolas, formadas por diversos pelotões que homenageiam algo ou alguém a 

cada ano. É interessante notar que este evento empolga os estudantes que fazem 

questão de participar de todos os ensaios, de dia ou noite, compram as roupas que 

geralmente são desenhadas para este momento e dão um show na noite da 

apresentação. A prefeitura colabora montando arquibancadas, garantindo outros 

itens de infraestrutura. 

 

Figura 3: Desfile escolar de 7 de setembro na década de 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baú Boavistense15 (Facebook). 

 

 

 

                                                 
14 Tipo de banda musical, inicialmente composto por instrumentos de sopro de metal, ao qual foram 

incorporados outros, com estilo marcial e para exibição pública. 
15 Imagem disponível na página Baú Boavistense, do Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/bauboavistense1/photos/a.1426289184319144.1073741828.1426279594

320103/1721606044787455/?type=3&theater>. Acesso em: 02 Mai. 2018. 
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Figura 4: Banda de Fanfarra no desfile escolar de 7 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Afinéias Marinho16 (Facebook). 

 

Deve-se ressaltar outro aspecto no município: o respeito a religiosidade. 

Existe ali uma tradição dos moradores relativa a qualquer festa fora da igreja: 

quando é chegado o horário da missa/culto é dado um “pause” na festa. Este ato é 

visto como forma de respeito e não importa a religião, a festa sempre para e só 

retorna ao terminar a missa/culto, haja vista que a comunidade também é composta 

por católicos e evangélicos fervorosos. 

Há muitos eventos no município realizados em grandes celebrações, em 

“datas especiais” como muitos costumam chamar. Cerimônias como Festa de São 

Sebastião, Semana Santa (Quaresma), Círio de Nazaré, Natal e Ano Novo 

costumam atrair diversas pessoas. A Festividade de São Sebastião, tem início no 

dia 10 de janeiro e se prolonga até o dia 20 do mesmo mês. Esta tradição data de 

1846, a partir da celebração na casa de Manuel Nunes. No período do carnaval, 

tanto a igreja católica quanto a protestante, costumam realizar o “Carnaval com 

Cristo”, onde juntam a juventude e viajam para algum lugar próximo ao município 

para cantar, louvar e fazer suas orações. Há quem diga que dentre as vantagens 

desse ato está a de retirar o jovem das festas mundanas, drogas e bebidas; Na 

                                                 
16Imagem disponível no perfil de Afinéias Marinho, no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246706262100553&set=a.1246587482112431&type=3&

theater>. Acesso em: 02 Mai. 2018. 
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Semana Santa, a igreja católica local segue o ritual da religião e costuma celebrar a 

Quaresma que começa na quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval, e segue 

passando pelo Domingo de Ramos em uma cerimônia que mobiliza muitos católicos 

acompanhados de seu ramo, como conta o relato a seguir: 

 

O que eu acho muito bonito, pode ser até uma vaidade, é a 
simbologia da igreja católica, porque pra tudo tem uma justificativa. 
Então vem o domingo de ramos, vai todo mundo com o seu ramo 
cantando “Hosana ao rei”, aí fica festivo, fica bonito, fica animado. 
Quando é logo depois, vai todo mundo triste pra sexta-feira da 
paixão, dobra o joelho contrito (Profª. Marieta Gomes). 

 

Além dos momentos de oração, há também símbolos representados por 

tapetes de serragens17 (Figura 5) expostos em frente à igreja Matriz e a procissão da 

Via Sacra.  

 

Figura 5: Tapetes de serragens em frente ao Santuário de São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Afinéias Marinho18 (Facebook). 

  

                                                 
17Tradicionais tapetes coloridos, pintados por voluntários, que enfeitam as ruas para a procissão do 

dia de Corpus Christi. 
18Imagem disponível no perfil de Afinéias Marinho, no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854761174628399&set=a.854785891292594&type=3&th

eater>. Acesso em: 02 Mai. 2018. 
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As igrejas evangélicas também costumam celebrar esse momento, com as 

seguintes características: 

 

Na Igreja Cristã Evangélica19, por exemplo, é feito um culto que 
começa com um louvor, aí tem participações. No meio dessas 
participações sempre tem tipo um teatro que vai encenar alguma 
coisa sobre a morte e a ressurreição de Jesus, depois disso o pastor 
ainda prega, e depois tem a oração final. É denominado de Páscoa, 
porque pega mais a semana santa e a páscoa que já é a passagem 
da morte para a ressurreição (...) Só é celebrado a sexta, sábado e 
domingo (Profª. Marieta Gomes). 

 

A Assembleia de Deus celebra da mesma forma que a Igreja Cristã 

Evangélica, ou seja, há sempre uma celebração nesse período para lembrar o 

significado da Páscoa. 

Em outubro, a igreja católica realiza o Círio de Nazaré20 (Figura 6), no mesmo 

domingo da festa em Belém. Não se sabe exatamente quando começou essa 

tradição, mas é possível identificar as mudanças ocorridas ao longo do tempo, pois 

se no passado a celebração consistia em uma procissão que levava a Berlinda, de 

barco, à Vila Cocal, depois de construída a estrada, passou-se a levar a imagem 

através de uma caminhada, onde alguns voltam pelas embarcações disponibilizadas 

para esse momento, enquanto outros optam por retornar pelo caminho percorrido 

anteriormente. É interessante também que, recentemente, incluiu-se outras 

procissões além desta, como narra uma antiga moradora: 

 

Na sexta, por exemplo, eles deixam a imagem num rio, no outro dia 
vem cheio de barcos, aí chega sábado e faz aquela grande moto-
romaria. Fica muito bonito tudo aquilo. Isso aí já foram novas 
mudanças, não deve nem ter cinco ou seis anos (Profª. Marieta 
Gomes).  

 

Logo após a moto-romaria, começa a trasladação para a Vila Cocal21, onde a 

Berlinda permanece até a manhã de domingo, quando os romeiros a buscam, 

                                                 
19 Denominação protestante reformada, de orientação congregacional. 
20 Manifestação religiosa Católica do Brasil em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. É um dos 

maiores eventos religiosos do mundo, celebrado em Belém do Pará, anualmente, no segundo 

domingo de outubro. 
21 Vila de fácil acesso ao município tanto pela estrada (45 minutos de caminhada) quanto pelos rios 

(20 minutos de barco). 
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caminhando pela estrada ou navegando pelos rios, e levam à Igreja Matriz, onde é 

realizada a santa missa do Círio, repleta de muita alegria e fé. 

 

Figura 6: Procissão do Círio de Nazaré no município de São Sebastião da Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Josué Marques. 

 

Outras datas que costumam mobilizar a população é a celebração de Natal e 

Ano Novo, quando as famílias se reúnem e oram antes de seguirem para as ceias 

em suas casas. Isto acontece em quase todas as religiões existentes ali, e é 

marcado por um momento de reflexão e agradecimento, além de orações pelo ano 

que está por vir. 

Torna-se importante destacar que estas são manifestações e cultos religiosos 

com maior destaque e visibilidade no município. Não se pode afirmar que sejam os 

únicos, contudo, nas buscas realizadas em livros e memórias da população, não se 

obteve confirmação de outras. 

Destarte, desde a emancipação do município até os dias de hoje, é possível 

identificar grandes mudanças ocorridas no desenvolvimento daquilo que em 1846 

era apenas um sítio. Embora Monfredo (1979) destaque os feitos políticos e 

administrativos, devemos lembrar que a participação do povo no cotidiano do 

trabalho e da cultura é que de fato fez o município de São Sebastião da Boa Vista. 

Entretanto, dentre os governantes e benfeitorias destacados pela população estão: 
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Firmo Peixoto Leite (1963 a 1966), responsável pela criação do Ginásio Estadual 

(que hoje responde pelo nome de Escola João XXIII), grande feito para a população 

local; Raimundo Nonato Pompeu (1959 a 1962), criador da primeira ponte, sobre o 

furo Santo Antônio, que liga os dois lados do município, fez o trapiche público, criou 

a Casa do Professor, esta que foi de grande importância para o desenvolvimento da 

educação boavistense, iniciou a construção do hospital, mas não concluiu a obra; e 

Juarez Távora Guimarães (1977 a 1982), fez o Mercado Municipal, o Cais de 

alvenaria da Av. Presidente Vargas, pavimentou ruas, fez instalações de telefone, 

construiu 42 escolas na zona rural do município, implantou o ensino de 2º Grau, 

entre outras obras. Foi neste último governo que houve, de acordo com o Plano 

Municipal de Educação (2010), um grande avanço na área educacional do 

município, pois o número de escolas se multiplicou, embora muitas funcionassem 

em casas particulares ou em instituições próprias carentes de condições para o 

funcionamento. 

Atualmente, o município possui uma unidade pública de saúde, o Hospital 

Municipal de São Sebastião da Boa Vista, administrado pela Prefeitura Municipal, 

seis Unidades de Pronto Atendimento que atendem diariamente a população local e 

arredores, além de consultórios particulares de oftalmologia e odontologia. 

No que se refere a saneamento básico, segundo relatos dos entrevistados, o 

município ainda encontra-se em situação de deficiência em vários aspectos, desde o 

tratamento da água, que os moradores precisam fazer em suas próprias residências 

utilizando, para isso, filtros feitos, geralmente, de seixo e areia, visto que a água do 

sistema público contém substâncias ferruginosas, até a coleta seletiva e destino final 

do lixo, situação de grandes reclamações dos boavistenses, devido as mesmas não 

serem regulares e/ou acumuladas em lixões a céu aberto. 

Ao longo desses 146 anos do município de São Sebastião da Boa Vista, é 

possível dizer que os governantes locais realizaram obras que foram de grandes 

feitos para a população. No entanto, faltou aos mesmos, um olhar necessário para a 

juventude boavistense, pois, quanto a espaços de lazer, não houve tanto 

investimento. Assim, se antigamente o tempo livre dos jovens era ocupado com 

contação de histórias, apreciação do luar onde muitos, segundo relatos, sentavam-

se a porta de suas casas a fim de cantar e tocar, especialmente porque não havia 

energia elétrica, naquela época. Hoje o público juvenil costuma se reunir na Praça 
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da Matriz para assistir ao pôr-do-sol das tardes marajoaras, conversar, namorar e se 

distrair. 

Para quem deseja um futuro diferente, às vezes, é necessário abandonar a 

vida tranquila do Marajó e buscá-lo em áreas com mais oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional, contudo, muitos hábitos permanecem por longos 

períodos na vida do boavistense, por isso, há um ditado famoso entre a população, 

usado sempre que alguém muda para outro lugar e precisa se adaptar a um novo 

estilo de vida: “O caboclo sai do mato, mas o mato não sai do caboclo”. Não se sabe 

de quem é essa frase, mas é muito comum ouvir de um boavistense, porque apesar 

de deixar sua vida pacata e sair em busca de melhores oportunidades, ele traz 

consigo grandes lembranças e costumes de uma vida mansa, regada a simplicidade 

e com uma riqueza natural e cultural que encanta não apenas ao caboclo marajoara, 

que a cada retorno à São Sebastião da Boa Vista, volta com o coração apertado por 

não saber quando o visitará novamente e desfrutará de suas belezas, mas a todos 

que decidem conhecê-lo ou fazer dele um lugar para morar. 
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IV – A JUVENTUDE BOAVISTENSE 

 

Caracterizar a juventude boavistense não é uma tarefa simples, pois não se 

trata apenas de descrever jovens que se reúnem na praça, no bar, curtem festas até 

o amanhecer, envolvem-se com programações nas igrejas e projetos sociais, 

discutem no Facebook por um “post” polêmico sobre política ou qualquer outro 

assunto. É preciso ir além e olhá-los com o intuito de entender que muitos vivem 

esta fase de maneira diferente das gerações anteriores, o que atrai diversas críticas 

de adultos contrários a algumas mudanças, como se demonstrassem preocupação 

com a ameaça do “novo”. Assim, este capítulo apresenta a discussão realizada a 

partir da análise de dados das entrevistas obtidas junto aos jovens boavistenses. 

Organizado em três partes, o primeiro tópico expõe as percepções dos jovens que já 

concluíram o Ensino Médio acerca da rotina no município, o segundo descreve as 

dificuldades enfrentadas e o terceiro destaca as críticas dos estudantes. 

 

4.1 Entre a rotina e o desestímulo 

 

Provavelmente não existe alguém melhor para falar da condição da juventude 

boavistense do que a própria. Não seria correto escrever sobre esta sem ouvi-la, 

sem dar atenção às suas opiniões, ideias, críticas e sonhos. 

Na visão da juventude boavistense, crescer em São Sebastião da Boa Vista é 

um tanto desafiador, é “crescer sem expectativa de futuro, tendo que buscar 

condições melhores fora da cidade” (am), isto devido a realidade vivida em um 

município deficiente em vários aspectos: educação, saúde, segurança, lazer e 

entretenimento. É crescer sabendo que as oportunidades de desenvolvimento 

pessoal e profissional são poucas. Um jovem relata o seguinte: 

 

No quesito escolar, ser um jovem boavistense é se contentar com a 
rotina, com a mesmice, é ter pouco estímulo para o futuro nos 
estudos, pois o ensino é fraco, a cidade não lhe proporciona cursos 
preparatórios, dentre outros. No quesito trabalho, grande parte é 
depender de política ou de empresário (bm). 

 

Para muitos, é como viver um caminho predefinido, o qual todos percorrerão: 

“Vocês vão sair do Ensino Fundamental, vão para o Ensino Médio na Escola João 

XXIII e depois a gente vê. Enquanto isso, vocês podem trabalhar no comércio do tio 
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de vocês” (cm). Esta foi, e talvez ainda seja, uma realidade vivida por muitos jovens 

boavistenses. 

Durante muito tempo, em São Sebastião da Boa Vista, vivia-se de forma 

tranquila. As ruas calmas e silenciosas, ainda que desertas, eram consideradas 

seguras para caminhar a qualquer hora do dia ou noite. Quase não se ouvia falar em 

assaltos, violências ou drogas. 

No período em que a energia elétrica ainda não estava disponível no 

município, os jovens boavistenses aproveitavam o tempo livre com brincadeiras, 

contação de histórias e apreciação do luar. É possível encontrar casais que 

constituíram família ainda na adolescência, em uma época em que estas eram 

formadas, às vezes, por muitos filhos e, geralmente, o casamento era visto como 

uma válvula de escape para diminuir as despesas e, por fim, não sofrer por falta de 

alimentação. 

Com o desenvolvimento do município e a chegada da energia elétrica, a nova 

geração de jovens boavistenses passou a usar o tempo livre com passeios, 

brincadeiras até altas horas nas ruas, participações em eventos culturais, entre 

outros. Alguns ainda viam o casamento como um futuro mais seguro, mas desta vez 

não apenas para diminuir despesas, mas talvez para construir algo e buscar sonhos 

além do que era oferecido ali. 

Hoje, é gritante as transformações ocorridas no cenário boavistense, seja em 

elementos estruturais, culturais ou sociais. A população talvez não seja considerada 

mais tão pacata como antes. Os jovens moradores do município possuem uma 

rotina relativamente tranquila. Muitos concluíram o Ensino Médio há pouco tempo e 

trabalham em pequenas propriedades privadas ou como contratados pela prefeitura 

sem muita qualificação profissional. Outros mudaram-se, logo após o Ensino Médio, 

para a capital do estado, conseguiram um emprego e retornam ao município apenas 

em feriados e/ou férias escolares. Há também aqueles que se formaram e voltaram 

para trabalhar em São Sebastião da Boa Vista ou seguiram para outras localidades, 

isto sem falar dos que abandonaram a escola antes de concluir a Educação Básica 

e, atualmente, trabalham como autônomos. 

É possível encontrar grupos na Praça da Matriz, em festas que duram quase 

a noite inteira ou em casa de amigos conversando, cantando e dançando, mas, 

desta vez, não raro acompanhados de bebidas e drogas. Infelizmente, o tráfico de 

drogas foi um ramo que cresceu muito no município nos últimos anos. Ao que 
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parece, não há tanta fiscalização nesta área, haja vista que, ao passear pela Orla 

Municipal, é comum encontrar adolescentes e jovens drogando-se de forma tão 

tranquila, sem medo de qualquer consequência. 

Não podemos nos esquecer dos jovens que residem na área rural de São 

Sebastião da Boa Vista. Estes deslocam-se até o município apenas quando há a 

necessidade, caso contrário, aproveitam a vida ribeirinha: caça, pesca, banho de rio, 

e dormem cedo, pois ainda há áreas em que a energia elétrica não é disponível e os 

geradores precisariam de bastante gasolina para permanecerem ligados por muito 

tempo. Outros constituíram família ainda na adolescência, abandonaram a escola ou 

terminaram o Ensino Médio e não continuaram a vida escolar no Ensino Superior, 

mas há aqueles que saíram em busca de um futuro diferente e com qualificação 

profissional. 

Segundo os jovens entrevistados, viver em São Sebastião da Boa Vista é 

bom pela simplicidade, vida interior: tomar banho de rio, apreciar o pôr-do-sol ou o 

luar, jogar futebol na praia ou quadra, entre outras formas de aproveitar o tempo 

livre, porém, devido não haver outras opções de lazer e, cansados da rotina e 

mesmice, se divertem do jeito que acham interessante, ainda que não seja de forma 

saudável. De acordo com um de nossos entrevistados: 

 

Em Boa Vista a pessoa vive bem, faz boas amizades, mas depois 
tudo fica monótono e sem opção. Parece que tem um limite de dias 
pra passar lá e depois tudo fica chato. A situação dos adolescentes 
de Boa Vista é um pouco triste. Ou tem que ir embora de lá ou tem 
uma vida simples demais. E algumas pessoas preferem a vida 
simples por não conhecer tanta coisa, por não ter acesso a internet 
boa pra diminuir as barreiras do conhecimento ou simplesmente 
porque já se conformou com a simplicidade. E há adolescentes 
também que, assim como eu, acham que conseguem sair do tédio 
com bebida alcoólica. Sem contar nos que tem a droga como 
distração, que por sinal é bem fácil de conseguir lá (dm). 

 

Atualmente, São Sebastião da Boa Vista, possui bares em quase todas as 

ruas. A Praça da Matriz e a Orla Municipal são compostas por diversos. Um ao lado 

do outro. O consumo de bebidas alcoólicas tornou-se uma forma de lazer bastante 

acentuada para a população, pois, não havendo outros meios de diversão, grupos 

de adolescentes e jovens costumam reunir-se para beber e, na maioria das vezes, 

usar drogas, pois apenas o álcool parece não ser suficiente para “desestressar”. 

Esta é a realidade vivida por uma parte da juventude boavistense, segundo relatos. 
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É triste ter que escrever isto baseada em relatos de experiências dos 

entrevistados, afinal, são jovens inteligentes e com grande capacidade de conseguir 

uma boa carreira pessoal e profissional. É possível observar isso em seus discursos 

repletos de garra e desejo de mudar a realidade social do município em que vivem, 

porém, sem apoio, consideram-na imutável, pois desacreditam na política local e, 

sem opções diversas, muitos acabam por perder-se ainda na adolescência. 

Contudo, é interessante que esta mesma juventude que é tachada de 

irresponsável por muitos, é a que diversas vezes se uniu para comprar material e 

pintar a Praça da Matriz quando perceberam que ela estava abandonada pelo poder 

público; se reuniu e realizou passeatas reivindicando segurança no município, nos 

rios do Marajó, contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes ou 

para ir à Câmara Municipal cobrar melhorias para a população. Estas e outras 

causas foram defendidas por grupos de jovens que se importam com o futuro do 

município em que moram. 

Alguns de nossos entrevistados são jovens que concluíram o Ensino Médio e 

cursaram/cursam o Ensino Superior.  Segundo eles, o caminho até este último se 

torna complexo à medida que se aproxima a conclusão da Educação Básica, pois, 

para eles, o ensino em São Sebastião da Boa Vista não é suficiente para que 

consigam a aprovação no vestibular. Um dos jovens que saíram em busca de 

qualificação profissional, há uns anos atrás, relata o seguinte: 

 

O ingresso no Ensino Superior ainda era visto como trivial, uma 
banalidade, pois o importante era ficar na cidade e arrumar algum 
emprego na prefeitura. O próprio sistema de educação não nos 
motivava ou preparava para os processos seletivos. Só pra tu ter 
uma ideia, levei uma semana de falta por ter ido fazer a prova do 
Prise22. Além disso, os outros falavam “tu não vai conseguir” “indo do 
interior pra competir com gente da cidade”, “larga dessas besteiras”. 
Custear todas as despesas que envolvem lutar por uma vaga na 
universidade, desde material educativo até passagens envolvem 
dinheiro que na maioria das vezes as pessoas não possuem. Pra 
quem é pobre, vindo do interior, tudo se torna mais complicado (em). 

 

Entre tantas questões expostas pela juventude boavistense, a educação é a 

que mais nos chamou a atenção, porque, muitas vezes, a própria população, 

                                                 
22 Programa de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Pará, desenvolvido em três 

subprogramas, cada um relativo a uma série do Ensino Médio, uma etapa por ano e sem 

interrupção. 
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acostumada com as poucas oportunidades, subestima os jovens estudantes que 

insistem em buscar um futuro diferente. 

Observamos que muitos jovens boavistenses se preocupam com o futuro, tem 

expectativas de qualificar-se profissionalmente e intencionam, por meio da 

educação, uma boa colocação social e com isso ser motivo de reflexão para tantos 

outros jovens residentes no município. No entanto, os próprios afirmam que as 

chances são poucas e é preciso muita força de vontade e coragem para sair zona de 

conforto que já estão acostumados e entrar na briga por uma vaga no Ensino 

Superior. 

A preocupação com estes advém também da necessidade de políticas 

públicas e/ou projetos que visem o desenvolvimento social da população, através de 

atividades culturais, esportivas ou profissionalizantes, pois, sem a disponibilização 

de tais incentivos, a juventude tende a se tornar ociosa e, muitas vezes, se perde 

devido não haver tantas opções de entretenimento e lazer, acreditando que bebidas 

alcóolicas e drogas são meios saudáveis de diversão. 

 

4.2 Lidando com as dificuldades 

 

A percepção dos jovens estudantes se relaciona às experiências vividas por 

quem mora na sede do município e/ou para quem mora nos arredores, os 

ribeirinhos. Entretanto, pode-se identificar três posições diferentes, no grupo de 

entrevistados, com visões positiva, crítica e negativa, acerca de ser um jovem 

boavistense. 

Na primeira posição, com visão positiva, identificamos respostas bem 

objetivas como: “É bom, com todas as dificuldades, mas é bom” (af). Assim como 

aquelas com mais argumentação: 

  

Ser um jovem boavistense é ser um jovem de bem, que estuda, 
trabalha e se dedica, né? Assim, eu não moro na cidade, moro no 
interior, aí é diferente da cidade um pouco (fm). 

 

Pelo município assim, eu considero bom, não totalmente bom, mas 
médio. Considero, claro, que a gente tem uma certa dificuldade pra 
arranjar esporte, o lazer aqui na cidade, né? Mas eu tenho orgulho 
que eu participo de um grupo que a gente não bebe, a gente não 
fuma e a gente se diverte muito, então eu tenho bastante orgulho. Os 
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pais deles também conversam com a gente normal e eu sinto orgulho 
de ser boavistense (gm). 

 

Estes estudantes, tanto os moradores da sede do município quanto os das 

áreas ribeirinhas, consideram que é bom ser jovem no município de São Sebastião 

da Boa Vista. Para fm, o jovem boavistense pode ser caracterizado como estudioso, 

trabalhador e dedicado. Gm admite algumas dificuldades, principalmente 

relacionadas ao acesso a esporte e lazer, os quais não possuem tanta diversidade. 

Contudo, apesar de alguns impedimentos, este último afirma sentir orgulho de ser 

boavistense, de ser um jovem daquele lugar. 

Esta posição demonstra aspectos positivos relacionados ao comportamento 

do jovem boavistense como “ser de bem”, sem vícios e que lida com as dificuldades 

na área do lazer, esporte e outras não indicadas nos relatos dos entrevistados. Para 

além dessas posições dominantes, identificamos ainda outra perspectiva, no grupo 

com visão positiva: 

 

Pra mim, ser um jovem boavistense é querer aprender também, 
porque a gente ouve que ser um jovem boavistense é buscar 
conhecimentos muito além do que tem pra oferecer aqui em São 
Sebastião. É viver de cultura. É viver na família. É buscar não só 
apenas os limites em que temos aqui, mas além disso. É ter 
responsabilidade, é querer ser diferente, é querer buscar não apenas 
aquilo que o município tem a oferecer, mas muito além daquilo (bf). 

 

A estudante bf destaca a garra e perspectiva do jovem boavistense em buscar 

novas possibilidades e conhecimentos, ultrapassando os limites do município com o 

intuito de alcançar seus objetivos, bem como a vivência na família e da cultura. 

A segunda posição, classificada como visão crítica, nos traz outras ideias, 

vejamos: 

 

Ser um jovem boavistense é complicado, porque assim sei lá, é 
muito difícil, porque hoje em dia Boa Vista tá numa situação precária, 
digamos assim, e existe muita tentação até. A gente acabou 
perdendo os valores que tinham antigamente aqui. A cultura, em 
relação aos bois também que era uma coisa muito bonita de se ver, 
se acabou. As culturas que vieram agora são culturas, é complicado. 
Sobre oportunidades não tem muitas, não existe empregos, nada, 
nenhum curso que possa profissionalizar ou até que incentive o 
estudo assim nada não existe isso, mesmo os pagos são muito caros 
e não são tão bons assim (hm). 
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Para hm, ser um jovem boavistense é complicado. Ele destaca alguns 

obstáculos relacionados a cultura no município de São Sebastião da Boa Vista, 

admitindo algumas modificações sofridas ao longo do tempo. Pelo seu discurso, tais 

mudanças aparentam não agradar. Em sua fala é destacado ainda algumas 

dificuldades relacionadas às poucas oportunidades de emprego, cursos e incentivo à 

educação. Nesta mesma direção, identificamos também: 

  

É assim, resumidamente, é difícil, né? É difícil ser um jovem 
boavistense até, principalmente pra mim e pra quem mora no interior 
[...] Pra mim, ser um jovem boavistense, como eu falei, é difícil 
porque a gente não tem muitas oportunidades. Você sabe que Boa 
Vista é uma cidadezinha pequena e que pouca gente conhece, 
dificilmente a gente vê Boa Vista no mapa. Nunca tá no mapa, mas 
depende da gente buscar ser vistos, buscar aparecer (im). 

 

É um tanto quanto dificultoso, pois a gente encontra diversas 
dificuldades aqui no município, é claro que o município não é só 
defeitos, tem suas qualidades também, mas eu acho bem dificultoso, 
porque aqui o município, ele tem uma infraestrutura não muito boa, 
não tem tantos espaços assim para os jovens estarem interagindo, 
se divertindo. As próprias escolas também apresentam muitas 
dificuldades que acabam influenciando muito na vida dos jovens, 
porque só porque mora num município pequeno muita gente acaba 
pensando "ah, moro num município pequeno, vou ter uma mente 
pequena também". Aí tudo isso influencia na vida dele e também tem 
a questão da escola que eles se tornam as vezes dependentes lá 
daquele meio, usufruem do que é disponibilizado pra eles as vezes 
não tão bem quanto deveriam, então é bastante complicado digamos 
a vida do jovem boavistense aqui devido ser um município pequeno 
que falta muita coisa e que as vezes as pessoas acabam sendo 
influenciadas por outras, saem de um caminho bom e indo pro mau 
(cf). 
 

É meio complicado, eu acho. Principalmente pela parte da educação, 
eu queria morar em Belém, na verdade, pra mim estudar lá, porque 
eu acho que lá os estudos são mais voltados exclusivamente para o 
Enem que é isso que eu quero: passar no Enem (df). 

 

Ser um jovem boavistense é enfrentar várias dificuldades, pois 
muitas vezes enfrentamos, por exemplo, várias filas nos hospitais 
para tentar fazer uma consulta e não conseguimos fazer. As vezes o 
hospital não tem nem remédios. Então essas são uma das maiores 
dificuldades enfrentadas por um jovem e por um cidadão boavistense 
(jm). 

 

Olha, ser um jovem boavistense não é fácil, porque passamos por 
diversas coisas, lidamos com situações nada fácil, porque a maioria 
dos jovens acaba se perdendo no meio das drogas e não querem 
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saber dos estudos, muitos deles passam a roubar porque não tem 
condições de comprar o que precisam e isso leva a maioria a praticar 
esses tipos de ato (ef). 

 

É complicado, é estranho todo mundo daqui ou eu que sou estranho. 
Me tomo como base, tipo eu em si sou estranho, mas eles são 
normais, tipo andam, saem, coisas do tipo. Geralmente no meu 
cotidiano eu acordo, depois vou pra escola, depois eu volto, é assim 
(km). 

 

A percepção destes jovens se assemelha a de hm no que diz respeito às 

poucas oportunidades no município de São Sebastião da Boa Vista. A estudante cf, 

expressa sua insatisfação com os poucos espaços disponibilizados para lazer e 

entretenimento da população. Além destes desafios, considera que a escola possui 

dificuldades que interferem na visão que o aluno tem de si mesmo. Para df, os 

desafios também estão relacionados à educação. Ela admite a vontade de morar e 

estudar em um local que a prepare melhor para as provas de vestibular. Entretanto, 

jm afirma que a dificuldade está na precarização da saúde e ef reitera o discurso de 

cf, no que se refere a falta de incentivo para os jovens. 

Contudo, entre os entrevistados, km demonstra uma singularidade. Ele 

praticamente não se vê como jovem, em função da sua rotina; como se não 

reconhecesse, nele mesmo, o estereótipo do jovem, pois o fato dele ter idade para 

ser um, não é suficiente. Ele não vê que ser jovem é estar junto, é ter um grupo, 

apresentando-nos, assim, um outro sentido de ser jovem em São Sebastião da Boa 

Vista. 

Esta posição revela aspectos negativos, identificados nas visões dos 

entrevistados, sobre ser um jovem boavistense, pois ao elencarem dificuldades 

relacionadas a oportunidades de empregos, ao esporte, lazer, educação e saúde, os 

estudantes admitem a vontade e necessidade de outras opções no município e, 

consequentemente, saírem da rotina cotidiana com melhorias na qualidade de vida. 

Além dessas visões, temos a terceira posição marcada por críticas mais 

acentuadas, delineando uma visão negativa, acerca de ser um jovem boavistense:  

 

É uma vida banal, podemos dizer assim. Não tem nada de muito 
emocionante. Nos contentamos com o que a gente tem aqui, porque 
o pouco de lazer não é uma coisa muito incrível, não são 
experiências novas, são as mesmas coisas de sempre aqui em Boa 
Vista, não é tão emocionante como gostaríamos (ff). 
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Olha, um tanto quanto frustrante. Não tem muita opção pra fazer as 
coisas, né? Lazer, essas coisas. Então não é muito legal. 
Basicamente, no meu caso, eu só tô aqui porque é mais fácil aqui o 
ensino, sabe? Pra concluir (gf). 

 

Podemos perceber uma visão que se assemelha às críticas feitas pelo 

segundo grupo de entrevistados, dado que se constitui em visões negativas acerca 

de ser um jovem em São Sebastião da Boa Vista. Para ff e gf, não há tanto lazer 

como gostariam, contudo, ff afirma certa conformação, apesar de desejar novas 

experiências. 

Nas três posições destacadas, é possível perceber que muitos destes jovens 

vivem no município desde que nasceram e, apesar de estarem acostumados com as 

opções disponíveis, gostariam de outras alternativas para o lazer, esporte, educação 

e saúde, pois, ainda que seja possível identificar visões positivas em relação a ser 

um jovem boavistense, as críticas se destacam mais por serem múltiplas e repletas 

de significados. 

 

4.3 As críticas sobre o município  

 

Para caracterizar o cotidiano dos jovens boavistenses, é necessário identificar 

como eles vivem o município de São Sebastião da Boa Vista e suas relações com os 

espaços públicos e pessoas. Nessa perspectiva, a visão dos jovens entrevistados 

pôde ser descrita objetivamente como: “Normal. Tenho amigos. É ótimo!” (af). 

Alguns estudantes desenvolveram outras interpretações: 

 

Como eu disse, eu sou mais familiarizado com a zona rural, mas faz 
parte. Eu tenho pessoas próximas a mim que moram em São 
Sebastião da Boa Vista. Eu tenho uma boa relação com aqueles que 
eu conheço. Eu sou mais fechado. Eu sou mais tímido, e eu 
converso mais com aquelas pessoas com que eu já tenho uma 
intimidade maior, com os professores que a maioria é daqui de São 
Sebastião da Boa Vista, meus parentes, meus amigos que eu 
conheci a partir do 1º anbo do Ensino Médio. Já faz três anos, então 
eu já conheço aí um montão de gente, posso dizer assim que foram 
se tornando minha segunda família, juntamente com a escola João 
XXIII (im). 

 

O meu cotidiano aqui no município é mais pra estudar. Eu venho do 
interior, chego aqui seis e pouco da manhã e o meu cotidiano é direto 
pra escola. As ruas servem só pra me locomover da escola. Agora, 
no momento, quando eu estou trabalhando aqui no colégio, eu me 
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locomovo nas ruas pra vim trabalhar e estudar. É muito difícil eu vir 
fazer um lazer aqui, só quando a gente faz algo coletivo, uma galera 
marca ou as vezes, é bem difícil a gente se envolver com gente da 
cidade, é só quando a pessoa é nossa amiga, tem uma intimidade 
pra acontecer algo de lazer com os espaços que a cidade oferece. 
Eu saio da minha casa pra vir estudar 6 e 10, chego 6 e 50, não 
moro muito longe, volto meio dia e chego 1 e 30 (bf). 

 

Como estudantes ribeirinhos, im e bf consideram ser mais familiarizados com 

a Zona Rural de São Sebastião da Boa Vista do que com a sede do município. 

Admitem que utilizam a sede municipal apenas para compromissos escolares e de 

trabalho e dificilmente aproveitam-na para lazer, a não ser que se envolvam com 

moradores da sede, façam amizades e desenvolvam intimidade, como destaca bf, a 

ponto de considerarem os amigos da escola como uma segunda família, como 

confirma im. 

É possível perceber, portanto, que estes jovens quase não se relacionam com 

a sede do município de São Sebastião da Boa Vista. Contudo, além destes 

depoimentos, conseguimos reconhecer outros caracterizados por quem vive o 

cotidiano municipal:  

 

Apesar de tantas dificuldades, vivo bem em São Sebastião da Boa 
Vista, pois gosto de alguns espaços públicos como, por exemplo, a 
praça que é um lugar calmo e tranquilo de se estar. Nesse espaço 
existe pessoas simpáticas e legais que me fazem bem (jm). 

 

Meu cotidiano é: saio pra praça e volto pra casa, só isso, mas 
quando tem aula eu vou pra escola de tarde e quando eu saio ainda 
vou dar uma volta na praça, merendar, é isso (hm). 

 

Geralmente pelo celular. Eu converso com eles pelo celular, é mais 
fácil e mais rápido, mas também tem umas interações. As vezes que 
depois eu vou pra praça lá, aqueles locais, só que é meio debilitado 
por lá (km). 

 

A Praça da Matriz, citada pelos estudantes, é um dos poucos espaços de 

lazer existentes em São Sebastião da Boa Vista. É um local famoso e benquisto pela 

população, onde muitos jovens costumam encontrar-se todas as tardes e noites para 

conversar e se distrair.  É desta maneira que eles afirmam viver o município. 

Todavia, além dessas interpretações, há outras que também chamam a atenção por 

criticarem os demais aspectos locais, como as ruas: 
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Bom, todo ano muda um pouco minha rotina, mas nesse ano é bom. 
No caso eu tô trabalhando. Trabalho de manhã, aí eu vou pro meu 
trabalho. Nas ruas a gente vê a infraestrutura, muitas ruas 
esburacadas, mato, as vezes a gente encontra animais mortos pela 
rua, tudo isso, os espaços públicos eu frequento pouco, admito que 
frequento pouco, porque a minha rotina é mais trabalho, escola, 
casa, mas os espaços públicos, a maioria que eu frequento eles não 
são tão bons quanto poderiam ser eles tem muitas falhas alguns 
riscos também, tipo na praia frequentemente quando eu vou lá 
encontro pedaços de vidro correndo risco de se cortar tudo mais, 
mas é isso, eu frequento pouco (cf). 

 

Eu não tenho muito conhecimento das pessoas que vivem aqui, eu 
só conheço mesmo quem mora comigo, sabe? E as pessoas que eu 
encontro no colégio. As ruas deixam a desejar, os espaços públicos 
também deixam muito a desejar, porém é o que temos, né? A gente 
aproveita o máximo (gf). 

 

Não é muito bom também, levando em conta que muitos lugares 
daqui não são mais como eram antes, por exemplo, as ruas não tem 
asfalto e muitas pessoas se revoltam. Lá em casa tão muito bravo 
com isso. E colocaram até uma placa lá que vão asfaltar todas agora 
faltando um ano pro candidato agora deixar a prefeitura. Meu 
cotidiano é bom até, eu estudo e fico em casa (df). 

 

Em outras falas, os espaços públicos, em geral, são apontados da seguinte 

forma: 

 

A gente aprende a lidar. Assim, eu nasci aqui, então nunca vi uma 
coisa nova, sou acostumada, não posso lhe dizer que eu posso 
diferenciar isso de outra coisa, porque já nasci aqui. Eu lido bem com 
as pessoas, me dou bem com as pessoas que conheço aqui. Os 
espaços, poucos locais de lazer, né? A gente vive como pode (ff). 

 

O município é um lugar legal, né? Que é o município de São 
Sebastião da Boa Vista. Em relação aos espaços públicos, não é 
muito bom nem muito ruim também, porque as ruas nem tudo são 
asfaltadas, né? Mas mesmo assim as pessoas vivem bem nele (fm). 

 

No caso os espaços públicos vou dizer que tá meio que abandonado. 
Alguns espaços públicos é: quadra, a praça. Até que eu não vou 
bastante, mas quando eu vou presto muita atenção que, mais 
domingo assim, os jovens ficam andando toda vez lá, sem fazer 
nada, porque não tem uma atração de fora, por exemplo, ou um lazer 
na praça. Já as pessoas, eu sempre gostei bastante, eu ando na rua 
e a maioria me cumprimenta, eu cumprimento também elas (gm). 

 

O município de São Sebastião da Boa Vista é uma cidade de não 
muitos recursos, tem certas dificuldades na área da saúde, na 
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prestação de serviços. Quando nos referimos aos demais espaços 
públicos de uma cidade, estamos falando da própria identidade da 
cidade. São Sebastião da Boa Vista é uma cidade pequena, a 
questão de relação humana é um pouco agradável, porque tem 
pessoas que não se respeitam e na maioria das vezes acaba 
acontecendo coisas desagradável (ef). 

 

Identificamos, nestas falas, semelhanças relacionadas à importância dada 

aos espaços públicos do município de São Sebastião da Boa Vista. Sendo um 

município pequeno e sem muita diversidade de opções, os poucos espaços 

disponíveis deveriam ser melhorados para o uso da população, pois os 

entrevistados admitem dificuldades relacionadas à situação das ruas e áreas de 

convivência, bem como da falta de atrativos para a juventude local. A estudante ef 

relata ainda a dificuldade na área da saúde, fato que foi mencionado também por jm 

ao descrever a vida de um jovem boavistense. 

No entanto, apesar dos desafios apontados pelos estudantes, é possível 

perceber uma juventude que ainda busca se divertir de forma sadia e se importa 

com a situação dos espaços públicos do município de São Sebastião da Boa Vista, 

não somente por eles, mas pelos demais jovens que vivem ociosamente. 
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V – O ENSINO MÉDIO EM SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

 

Neste capítulo é apresentada a constituição do Ensino Médio no município e a 

história da Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII, única a disponibilizar o 

Ensino Médio Regular em São Sebastião da Boa Vista. Organizado em duas partes, 

a primeira retrata as estratégias utilizadas para a implantação deste naquela região 

e o segundo, identifica as mudanças ocorridas na Escola até os dias de hoje. 

 

5.1 – As peculiaridades da política local para a aquisição do Ensino Médio 

O município de São Sebastião da Boa Vista é constituído por poucas escolas 

e apenas uma oferece o Ensino Médio Regular, a Escola Estadual de Ensino Médio 

João XXIII, fundada em 11 de março de 1964, que foi criada para atender alunos da 

zona rural e urbana da região. 

A construção da escola aconteceu na gestão do prefeito Firmo Peixoto. 

Segundo os relatos dos professores entrevistados, ele é o grande responsável por 

sua criação que na ocasião chamava-se Ginásio Estadual João XXIII. Este nome foi 

sugerido por Madre Iracira Fernandes, primeira diretora do antigo Ginásio, 

pertencente a ordem religiosa das Irmãs Dorotéia, da Igreja Católica. 

Estamos falando da década de 60, período de grandes mudanças no cenário 

político e social do Brasil. O estado do Pará era governado por Aurélio do Carmo e o 

município de São Sebastião da Boa Vista por Firmo Peixoto Leite, o qual usou de 

estratégias para que o Ginásio Estadual fosse construído na “Veneza Marajoara”, 

em virtude de Breves e Soure também estarem disputando a implantação deste 

projeto. Uma de nossas fontes narra a forma como se deu a construção do prédio: 

 

O governo do Pará era Aurélio do Carmo, ele fez uma visita em São 
Sebastião da Boa Vista. Firmo Leite que era uma pessoa assim 
muito inteligente e de uma visão maior, sabia que Aurélio do Carmo 
gostava de uma caipirinha. Então foi feita aquela grande 
comemoração e ele se empolgou, e Firmo Leite estava com o 
documento pronto pedindo a criação, a construção do prédio da 
Escola João XXIII, e aí foi que ele mais que depressa assinou e 
carimbou lá mesmo (Profª. Marieta Gomes). 

 

Segundo seu relato, acima da assinatura do governador, Firmo Peixoto 

redigiu um documento autorizando a secretaria de educação a implantar o Ensino 
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Normal no município de São Sebastião da Boa Vista. Essa estratégia foi usada 

porque, como era um local pequeno, não comportava mais um curso. 

Ela também afirma que os outros municípios ficaram enciumados, a ponto de 

publicar na imprensa protestos contra a atitude do governador, porém, como ele já 

havia assinado, não houve outra alternativa a não ser arcar com a responsabilidade 

e manter o João XXIII. Assim, de 1964 até 1977, a escola atendeu apenas 1º, 2º e 3º 

ano do Ensino Normal. 

É muito interessante ouvir tanto a história da Escola João XXIII quanto do 

município de São Sebastião da Boa Vista, porque apesar de muitos moradores 

narrarem quase a mesma coisa, cada um deles conta detalhes diferentes e isso 

torna a história mais cativante e significativa. 

Com o documento autorizando a construção do Ginásio João XXIII, Firmo 

Peixoto mandou levantar o prédio onde até hoje funciona a escola. Para tanto, a 

obra foi erguida com o cimento que era oferecido pelos navios que viajavam e 

atracavam nos portos dos municípios oferecendo o produto, até chegarem ao seu 

destino final, como narra um de nossos entrevistados: 

 

O prédio da escola foi construído de uma outra sorte desse mesmo 
prefeito, os navios que iam para Manaus desembarcar material, 
quando vinham, tinham que chegar em Belém limpos, então foi um 
navio cheio de cimento pra Manaus, desembarcou, eles vinham 
baixando do Amazonas e em cada município que eles paravam, 
ofereciam cimento e ninguém queria o cimento, aí chegou em Boa 
Vista, foi em Breves, em Curralinho e encostou em Boa Vista, 
ofereceram e o prefeito mandou desembarcar o cimento, então com 
esse cimento ele construiu o João XXIII (Prof. Jaime Rodrigues). 

 

Logo, a escola começou a funcionar. Na época, os professores não tinham 

formação, nem condições de dar aula, então Firmo Peixoto contratou professores de 

Bragança para trabalhar no Ginásio Estadual João XXIII. Dentre os educadores é 

possível destacar nomes como: Oneide da Silveira Gomes, Manoel Fontel, Ubiratan, 

Jair e Rosalina, primeiros professores com formação que lecionaram no município. 

Assim, concluindo o 3º ano do Ensino Normal, o aluno recebia o certificado, 

comprovando por escrito que havia se formado em “Regente do Ensino Primário”, ou 

seja, de acordo com o diploma, aquele educando estava apto a ser professor de 1ª a 

4ª série, pois fora instruído em uma instituição com a finalidade de formar vários 

professores, o que atraía diversos estudantes da região. 
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Os professores entrevistados afirmam que todos queriam estudar no Ginásio 

João XXIII. Para quem estudava, era como se fosse uma universidade, por ser a 

única escola deste nível de ensino na região. Recebia alunos de Bragança, Bagre, 

Curralinho, Muaná, Limoeiro, Oeiras do Pará e tantos outros municípios, haja vista 

que, muitos que concluíram o Ensino Primário, sem condições de continuar os 

estudos em Belém, seguiam para estudar em São Sebastião da Boa Vista, tornando-

se um polo de formação de pessoas de diversas localidades. 

De acordo com o histórico da escola (s/d), em 1978, conforme a Lei 5.692/71, 

a instituição passou a adotar o Ensino de 1º Grau, consequentemente, deixou de ser 

Ginásio e tornou-se Escola Estadual de Ensino de Primeiro Grau João XXIII. Todo o 

currículo foi reformulado para essa adaptação e, por conseguinte, a escola foi 

adequando-se, gradativamente, conforme a nova Lei. 

No ano de 1982 foi fundada a Escola Padre José de Anchieta, 

disponibilizando o Ensino de 2º Grau. Ao terminar o 1º Grau na Escola João XXIII, o 

aluno passava para a Escola Padre José de Anchieta, afim de concluir o 2º Grau, 

pois na gestão do prefeito Juarez Guimarães havia somente esta escola com este 

grau de ensino. Quando o prefeito Aluízio Teixeira assumiu o município, entre 1983 

a 1988, instituiu o ensino de 1ª a 4ª série na Escola Padre José de Anchieta, e, 

depois de algum tempo, as séries finais de 5ª a 8ª. Logo, nesta escola, havia desde 

o Ensino Fundamental até o Ensino de 2º Grau, enquanto que a Escola João XXIII 

seguia apenas com o Ensino de 1º Grau, porém, na época, de acordo com o relato a 

seguir, isso gerou certa confusão, por parte dos alunos: 

 

Nessa época, tinha aquela grande confusão dos alunos, aqueles que 
reprovavam no João XXIII iam estudar no Anchieta porque os 
professores não sabiam ensinar, na concepção do aluno. A mesma 
coisa acontecia no Anchieta, se fossem reprovados iam estudar no 
João XXIII porque os professores não sabiam ensinar pra eles. Eram 
aqueles alunos inconformados (Prof. Jaime Rodrigues). 

 

Segundo entrevista concedida pelo Prof. Jaime Rodrigues, o interessante 

dessa “confusão” é que os professores das Escolas Anchieta e João XXIII eram os 

mesmos, ou seja, não havia muito sentido nas reclamações. A briga política criada 

pelos próprios alunos manteve-se até mais ou menos o segundo mandato do 

prefeito Juarez Guimarães, entre 1989 e 1992. Assim, quando Juarez Guimarães 
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assumiu pela segunda vez o município de São Sebastião da Boa Vista, ele transferiu 

o Ensino de 2º Grau da Escola Padre José de Anchieta para a Escola João XXIII. 

Concentrando-se em um único nível de ensino, a Escola João XXIII tornou-se 

referência escolar no município. Em muitos momentos esta instituição foi destaque 

pelos trabalhos realizados, professores, índices de notas entre outros. A escola já 

teve muitas alegrias nesse sentido, apesar das dificuldades que se encontram até 

hoje. 

A primeira turma do 2º Grau se formou no ano de 1985. É possível dizer que 

não era considerada uma turma formada por jovens, mas por adultos. Estes fizeram 

o vestibular no ano de 1987 para Soure e 12 deles passaram na Universidade 

Federal do Pará – UFPA sem ter feito nenhum curso preparatório, apenas com a 

formação da Escola João XXIII. Naquele momento, foi um salto, como afirma uma 

estudante desta turma: “Foi como a conquista do homem na lua” (Profª. Marieta 

Gomes), analisando a situação educacional local daquela época, pois até aquele 

momento ninguém tinha nível superior em Boa Vista. Os professores lecionavam 

apenas com o Ensino Médio (antigo 2º Grau), e, no máximo, somavam os cursos de 

aperfeiçoamento que chegavam ao município por meio da Secretaria de Educação – 

SEDUC. Ou seja, os professores não tinham Ensino Superior, como atualmente é 

solicitado. 

Segundo o histórico da Escola João XXIII (s/d), a partir do ano de 1992 a 

instituição passou a ofertar o curso técnico em Administração, porém, foi extinto, 2 

anos depois, devido à falta de professores habilitados e espaços físicos adequados, 

e Magistério. Em 1994, sua nomenclatura mudou para Escola Estadual de 1º e 2º 

Graus João XXIII. 

Começa então uma nova história na política educacional boavistense e a 

Escola João XXIII precisava ser regularizada pelo Ministério da Educação – MEC, 

pois houve casos de alunos que foram aprovados no Ensino Superior e não 

conseguiram cursar devido a ausência de documentos que comprovassem a 

conclusão do 2º Grau, como diz o relato a seguir: 

 

Alguns ex-alunos meus que passaram no vestibular e não 
conseguiram a vaga porque não tinham histórico, não porque a 
escola não tivesse regularizada, aconteceu algum problema lá, 
porque quando eu passei no vestibular (...), eu tive problemas, então 
resolvemos e conseguimos avançar, foram alguns que não 
conseguiram, por conta disso faziam teatro criticando a escola que o 
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estudo não valia porque não era regularizado, mas valia sim, a prova 
está aqui hoje eu que estudei lá (Prof. Jaime Rodrigues). 

 

Com o apoio da SEDUC/PA e da Prefeitura Municipal de São Sebastião, o 

Professor Edvan Fonseca Tenório, na época diretor da Escola João XXIII, conseguiu 

implementar, no ano de 1995, o Ensino Modular23, com os cursos de Administração 

e Contabilidade que duravam cerca de três anos e eram ministrados por professores 

da capital do Estado. Mais tarde, este ensino mudou sua nomenclatura para 

“Educação Geral” e passou a atuar no regime regular com Magistério e Ensino 

Fundamental de 1ª a 8ª série. Nessa época, a escola funcionava nos turnos: manhã, 

intermediário, tarde e noite. 

No ano seguinte, o Professor Edvan Fonseca, ainda em sua gestão como 

diretor, regularizou o curso de Magistério, na Escola João XXIIII, junto ao Conselho 

Estadual de Educação do Pará – CEE-PA. Com isso, foi possível expedir diploma 

para todos os estudantes das turmas já concluídas. 

A escola ofertava o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série, na época), Ensino de 

2º Grau e o curso de Magistério, porém, a partir de 1997, começou a extinção, de 

forma gradativa, uma série a cada ano, do Ensino Fundamental Menor (1ª a 4ª série) 

na instituição, e da 9ª Unidade Regional de Educação – URE24 que atuava no 

município. Com isso, a Escola João XXIII tornou-se Escola Sede Estadual25, 

ofertando vagas de ensino nos 4 turnos distintos. No entanto, no ano de 1999, as 

vagas para o turno intermediário foram retiradas devido a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB. 

As mudanças na educação foram, aos poucos, acrescentando ganhos para a 

população boavistense. O ano de 2001 foi de grande importância para a Escola 

João XXIII, pois a Secretaria de Educação – SEDUC implantou o Ensino Médio 

Regular para atender uma grande demanda de alunos da região. 

O curso de Magistério continuou a ser ofertado na instituição até 2005, 

quando houve a conclusão da última turma. Neste mesmo ano, a escola passou a 

extinguir, gradativamente, uma série a cada ano, o Ensino Fundamental II (5ª a 8ª 

série), esta foi uma mudança que entristeceu muitos estudantes boavistenses que 

                                                 
23 Módulos com duas ou três disciplinas que trabalham o conteúdo anual em um período de 45 dias. 
24 Representação da SEDUC em áreas fora de Belém. A 9ª URE era responsável por várias escolas 
da rede estadual de ensino na Ilha de Marajó. 
25 Responsável pelas escolas da rede estadual do interior (rios, furos e vilas) do município de São 

Sebastião da Boa Vista. 
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esperavam ansiosos para estudar na Escola João XXIII e teriam que esperar uns 

anos até a chegada ao Ensino Médio, pois a partir de 2008 a escola mudou sua 

nomenclatura e começou a atender apenas o último nível da Educação Básica. 

 

5.2 – A Escola João XXIII: um olhar sobre mudanças e conquistas  

Ao analisar a história da Escola João XXIII, é possível identificar mudanças 

em vários aspectos que vão desde a nomenclatura até a modalidade de ensino, 

número de alunos, turmas, professores, uniforme, infraestrutura, materiais didáticos 

etc. Assim, se no começo a instituição atendia pouco mais de 22 alunos, em 2017 

ela possuía cerca de 1436 oriundos do município e dos arredores. A escola já 

formou inúmeras turmas de Ensino Médio, muitas compostas por estudantes que 

continuaram o estudo em nível superior, graduaram-se e, segundo o professor 

Jaime Rodrigues, voltaram para trabalhar no município de São Sebastião, pois nos 

últimos anos o ensino na região é lecionado por professores da terra, com apenas 

dois ou três educadores de fora. Hoje, 54 anos após a fundação da Escola João 

XXIII e com inúmeras transformações ocorridas ao longo do tempo, a mesma atende 

em média 45 turmas sendo distribuídas em: 24 de Ensino Médio Regular, 6 do 

Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, 12 de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA Semipresencial e 3 Presencial, e conta com uma equipe de 32 

professores especialistas em várias áreas da educação. 

Atualmente, a Escola João XXIII atua nos períodos manhã, tarde e noite, 

disponibilizando 95% das vagas do turno matutino para estudantes moradores dos 

arredores do município, pois precisam deslocar-se de barco, saindo ainda de 

madrugada, para o município a fim de chegar no horário das aulas. 

A instituição passou por uma reforma, em 2014, que, há tempos, era 

aguardada pela comunidade escolar. A revitalização incluiu reestruturação das salas 

de aula e sistema elétrico, revestimento, piso e cobertura novos. Atualmente, a 

escola possui oito salas de aulas todas climatizadas e em bom estado, banheiros, 

refeitório, uma quadra de esportes não coberta e uma área de convivência. 

Infelizmente, não há laboratórios, biblioteca e/ou sala de leitura. 

Deve-se destacar que, se antigamente o material didático do professor era o 

livro, o quadro de giz, quadro de prega e outras coisas mais comuns para o ensino 

daquela época, hoje o avanço tecnológico chegou ao município e, muitos 
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professores dão aula usando, por exemplo, Datashow. Tais mudanças ocorridas, de 

acordo com a professora entrevistada, foi um grande avanço, como ela narra: 

 

Antes de eu sair do João XXIII, já tinha um laboratório e eu achava 
fantástico, não sei como está agora, mas tinha inclusive muitos 
microscópios e eu achei aquilo uma maravilha para o aluno do 
ensino de Ciências. Eu saí de lá em 2008 e já tinha todo o material. 
Uma coisa que mudou muito eu acho que foi a biblioteca (...), então 
se o aluno estava de hora vaga, ele ia pra biblioteca e lá ele tinha 
uma gama de conhecimentos, mas não se vê mais a biblioteca, ela já 
tá abandonada (Profª. Marieta Gomes). 

 

Durante muito tempo, a escola funcionou sem biblioteca e em uma época que 

o acesso ao celular era restrito a poucos, não tinha tantos avanços tecnológicos e 

diversidade de materiais didáticos, mas ainda assim os alunos conseguiam bom 

desempenho. Geralmente os professores ensinavam na base do ditado e quem 

tinha condição comprava o livro para estudar. Passados alguns anos, houve a 

implantação de uma biblioteca na instituição, que disponibilizava livros para 

pesquisa e era um local frequentado pelos alunos nas horas vagas. No entanto, ela 

foi abandonada aos poucos, até ser desativada completamente para dividi-la em 

duas salas de aula. 

No que tange a mudanças, também se nota a questão do uniforme escolar, 

este que era composto da seguinte forma: 

 

O primeiro uniforme era uma saia pregueada, tinha o suspensório, 
aquela barquinha que é o símbolo do João XXIII era no suspensório, 
a blusa era branca, fechadinha, todos de sapato e meia. Tinha 
regras, ninguém entrava sem o bendito uniforme, a meia, o sapato, 
tudo direitinho (Profª. Marieta Gomes). 

 

A escola continua adotando o uso do uniforme escolar, porém, com 

alterações, pois se antes os alunos eram cobrados até pela meia não estar de 

acordo com o padrão, hoje a exigência é apenas com a blusa oficial, que possui o 

emblema da instituição, e calça jeans. Segundo o histórico da escola, o uso do 

uniforme tem o objetivo de possibilitar igualdade de condições a todos os alunos que 

nela ingressem. 

Deve-se observar que no passado tudo era mais rígido, haja vista que o Brasil 

vivia no período militar, então era obrigatório, todo dia, formar a fila e cantar o hino 

nacional brasileiro, o que, para a Profa. Marieta Gomes, era, por um lado, uma 
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demonstração do regime militar que norteava a compreensão escolar no país, mas, 

por outro, era muito bonito. Hoje em dia, quase não se vê mais esse tipo de 

manifestação. 

De acordo com o histórico da instituição (s/d), a escola possui uma proposta 

de trabalho pedagógico que consiste no uso do método dialético, com o objetivo de 

envolver o aluno na aprendizagem, ou seja, a instituição aproveita a experiência de 

seus educandos para tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas, discutindo a 

realidade vivida por eles. Mesmo com algumas limitações e dificuldades, oferece 

uma educação capaz de aprovar alunos em universidades públicas e privadas, como 

vem acontecendo. 

Nos últimos anos, supõe-se que o número de jovens boavistenses que 

concluíram o Ensino Médio e deram continuidade aos estudos, cresceu bastante. 

Atualmente, muitos que partiram ainda jovens, em busca de um futuro com 

qualificação profissional, conseguiram formar-se no Ensino Superior e hoje, quando 

lembrados, são considerados exemplos de superação. 
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VI – A JUVENTUDE NO ENSINO MÉDIO HOJE 

 

Este capítulo analisa a relação dos jovens estudantes boavistenses com a 

escola, seus gostos e preferências, as relações interpessoais, os desafios 

enfrentados ao longo da formação escolar no Ensino Médio, bem como os 

significados atribuídos à escola. 

 

6.1 O jovem boavistense como estudante do Ensino Médio 

 

Os jovens entrevistados estudam na Escola João XXIII há três anos e já 

viveram muitas situações boas e ruins, aprenderam conteúdos, conheceram 

professores... Então, é possível dizer que sua trajetória é repleta de experiências 

que pode ser resumida também ao descrever como é ser um estudante da Escola 

João XXIII. Nessa perspectiva, assim como há quem consiga sintetizar em apenas 

uma frase, sendo: “Normal, como nas outras escolas. Normal, a gente vai lá, a gente 

estuda, nada acontece, quase sempre tudo normal” (km), há quem desenvolva mais 

suas ideias: 

 

É reconhecer de onde vim, onde cheguei e para onde quero ir, sendo 
a Escola João XXIII minha referência para isto. Eu vejo a escola 
como uma pequena escada composta por três degraus que são o 
primeiro, o segundo e o terceiro anos do Ensino Médio que após 
serem escalados, nos levam mais para perto do topo (im). 

 

Im admite ser a escola a sua referência e uma ligação entre o passado e o 

futuro que almeja. Ao usar “degraus” para se referir a série, associa o Ensino Médio 

a uma ideia de ascensão social, à ideia de “subir na vida”, de prosperar socialmente. 

Para ele, é através dela que conseguirá um futuro proveitoso. Semelhante à sua 

opinião, encontramos:  

 

É maravilhoso, pelo menos pra mim, porque assim eu sou uma 
pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de saber, então [...] é 
como se tivesse lutando por um vestibular só que não é isso. O 
Ensino Médio são novos conhecimentos, novas matérias, então você 
vai aprender coisas fundamentais que vão ser necessárias lá na 
frente pra que você possa conseguir algo a mais, aquilo que você 
deseja. Se você deseja entrar numa faculdade, o Ensino Médio é a 
porta pra isso, é o caminho que vai te levar (bf). 
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Bf considera o Ensino Médio como o caminho que a levará à faculdade, a 

conseguir melhores oportunidades e realizar seus desejos. Outros destacam 

aspectos mais pessoais: 

 

Bom, ser um estudante da Escola Joao XXIII é muito legal, porque lá 
conhecemos pessoas legais de outros lugares, fazemos amigos 
dentro de sala de aula, se divertimos (ef). 

 

Pra mim assim é ser uma pessoa simples, legal com as outras 
pessoas e bacana assim que eu acho, posso dizer, né? (fm). 

 

Ambos ressaltam questões próprias. Admitem aspectos positivos ao 

descreverem como é ser estudante do Ensino Médio, elencando questões como 

“fazer amigos” e “ser legal com as outras pessoas”. Com visão semelhante, temos 

ainda: 

 

Ser um estudante da Escola João XXIII é uma honra, pois a escola é 
uma das melhores de nosso estado, nela consigo um ensino de 
qualidade que vai me ajudar a garantir um futuro na universidade 
(jm). 

 

Em grande maioria é satisfatório. O colégio tem uma boa estrutura, 
ele tem um bom quadro de professores, só que ele não é totalmente 
bom, ele tem poréns, né? Tem alguns professores que não 
conseguem ministrar aula, a direção se mostra muito desinteressada 
pelo colégio, mas tem alguns que salvam, alguns que estimulam a 
nossa capacidade de pensar, debater e tal, esses são os que 
realmente fazem valer a pena estudar lá. Na grande maioria, é bom 
(gf). 

 

Estes estudantes possuem visões positivas acerca de ser um estudante da 

Escola João XXIII. Admitem ser bom por gostar de estudar e aprender conteúdos 

essenciais, como afirma bf; ou por fazer amizade com pessoas de outras 

localidades, como declara ef e fm. 

Para o estudante jm, a Escola João XXIII é a melhor do estado, é através dela 

que ele conseguirá uma vaga na universidade. Gf ressalta o papel do professor, na 

vida do estudante, ao usar a palavra “salvam” como adjetivo que os torna diferente 

do restante da equipe da escola e influenciam diretamente em sua vida. 

Também obtivemos respostas com críticas mais assinaladas sobre ser um 

estudante da Escola João XXIII. Vejamos: 
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É bom, mas tem sempre umas controvérsias né? Eu já até discuti lá 
com uma pedagoga. Eles são muito tradicionais lá, porque a gente 
as vezes quer inovar lá, ter uma videoaula ou trazer um material de 
fora pra gente, por exemplo, uma aula de Geografia, conhecer uma 
outra cidade, um relevo, tudinho. Estudar na prática. É muito difícil. 
Não é que eles não aceitam, eles não incentivam também (gm). 

 

Para este jovem, ser aluno da Escola João XXIII é bom, mesmo com algumas 

dificuldades expostas em sua interpretação. Sua visão se assemelha a de gf ao 

reclamar das práticas pedagógicas, afirmando ser uma escola tradicional, onde os 

professores não aceitam nem incentivam fugir da teoria e incluir aulas mais 

dinâmicas, o que entristece os alunos cansados da monotonia. Com opinião 

parecida, destacamos: 

 

Em geral eu gosto da escola, só que a infraestrutura eu não acho 
boa, por exemplo, se tivesse uma biblioteca, mas não tem, tem uma 
que tá até parada lá cheia de cadeira. A sala que eu estudava, 
inclusive o ar condicionado para, a porta tá com o vidro quebrado, 
colocaram até um papelão lá, aí quando o ar condicionado 
esbandalha, a gente fica num calor, que a nossa sala é a última. 
Uma vez o meu colega até levou um ventilador da própria casa dele 
pra gente, mas em geral é bom até (df). 

 

Apesar da estudante df afirmar que gosta da escola, sua preocupação é com 

a falta de infraestrutura da instituição, de uma biblioteca para pesquisas e estudos e 

das salas de aula inadequadas que, muitas vezes, atrapalham o estudo. Porém, ela 

não foi a única a ressaltar problemas enfrentados por um estudante da Escola João 

XXIII. Observemos: 

 

É pesado, pesado porque acorda cedo. Eu acordo muito cedo, sabe? 
Mas eu tenho uma boa, eu me dou muito bem com os professores, 
com a escola em si. Não é ruim, nem bom. É Bom! Eu acordo 4:30, 
pego o barco, chego 7h, naquelas lanchas escolares, sabe? (af). 

 

Esta jovem afirma a dificuldade de acordar cedo, devido ser ribeirinha, mas 

considera bom ser estudante da Escola João XXIII por ter boa relação com os 

professores. Para além desta opinião, identificamos outras: 

 

Tem algumas dificuldades. Como toda escola, tem problema, eles 
poderiam investir mais. Deixa muito a desejar, mas cada um lida 
como pode, não é aquele ensino muito avançado como nós 
gostaríamos, mas não é também aquela coisa muito ruim (ff). 
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Eu já tô no meu último ano e a caminhada foi bastante tortuosa até 
aqui, mas no geral tá sendo boa minha experiência lá apesar de que 
falta muita coisa. Desde o primeiro ano, eu e a minha turma, a gente 
enfrentou muita dificuldade em relação a professores que não tinha. 
A gente ficou seis meses sem aula de Matemática e só lá no final do 
ano que veio uns estagiários e deram uma aula tudo corrida pra 
gente, só deram os assuntos, pequenas partes dos assuntos, pra 
gente estudar só mesmo pra fazer a avaliação, mas dizer que a 
gente aprendeu realmente, que a gente saiu com bastante 
conhecimento, não foi a realidade. No segundo ano a gente também 
enfrentou problemas com troca de professores, começou o ano com 
um professor e terminou com outro. Em épocas especificas do ano 
tipo 7 de setembro, jogos internos, tudo mais, é muito corrido porque 
tem a questão dos ensaios pras apresentações e tudo mais e é bem 
corrido e isso de fato prejudica um tanto o aluno, apesar de 
proporcionar pra ele um lazer diferente, mas a gente acaba sendo 
prejudicado também (cf). 

 

Para estas estudantes, há dificuldades em ser estudante da Escola João 

XXIII. A estudante ff gostaria que houvesse mais investimentos na área educacional. 

Cf considera boas as experiências vividas ali, contudo, admite ter enfrentado 

grandes desafios ao longo de sua formação, que trouxeram consequências para o 

ensino como ausência e/ou substituição de professores para disciplinas essenciais. 

Ela relata ainda a falta de planejamento para as atividades complementares, como 

jogos internos e desfile de independência, que torna a vida dos estudantes mais 

corrida, mesmo que seja uma programação prazerosa. 

Temos também uma outra percepção semelhante: 

 

É um pouco complicado, porque a escola impõe umas regras muito 
escrotas. Regras em relação ao vestuário que acaba oprimindo muito 
alguns alunos. A questão da carteirinha também que se tiver sem 
carteirinha não pode entrar, isso tá privando o aluno de tentar 
aprender. A questão do vestuário, se não tiver com uniforme, volta, 
se não tiver com a calça, agora tem que ser calça azul marinho, se 
não tiver também volta. Isso é meio seletivo também, porque tem uns 
que entram de boa. Eu uma vez voltei por isso, mas passou um do 
meu lado com uma calça preta e pode entrar numa boa. Em relação 
ao ensino, é complicado com alguns professores que são bons assim 
pra eles. Eles sabem bastante do assunto, só que eles não 
conseguem repassar. Já outros são muito bons, tipo o meu professor 
de Matemática a de Química também (hm). 

 

O estudante hm reitera algumas dificuldades enfrentadas ao ser aluno da 

Escola João XXIII. Ele reclama das regras para acessar a escola como o uniforme e 

carteirinha estudantil. É interessante destacar que o uso do uniforme sempre foi uma 
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exigência da instituição, porém, ao longo dos anos, tornou-se motivo de reclamação 

para muitos alunos que consideram um exagero, pois, muitas vezes, a ausência 

deste é considerada motivo para impedi-los de assistir aulas. 

Hm também tece comentários acerca do ensino disponibilizado na instituição, 

que se assemelham aos de gm e gf, expostos na segunda posição sobre ser um 

estudante da Escola João XXIII, e considera que alguns professores não conseguem 

repassar o conteúdo e isso dificulta a aprendizagem. 

Entre seus posicionamentos, identificamos visões acerca de ser estudante da 

capital e do interior, ressaltando: 

 

Eu queria acrescentar que os alunos do interior, eles são seres 
humanos como todo mundo, então eles podem conseguir tanto 
quanto pessoas da cidade, mesmo eles não tendo um acesso tão 
grande, porque tem pessoas que moram longe, que não tem acesso 
a internet, mas que podem conseguir algo fundamental que é vencer 
na vida, que é conquistar algo que almeja. Quando a gente tem um 
apoio, quando a família tá nos apoiando, e mesmo que a família não 
nos apoie, mas a gente quer aquilo. Os alunos do interior são 
esforçados, eu vejo muito isso não só eu como muitas pessoas que 
eu conheço, elas se esforçam, chegam lá e fazem com que a manhã 
que elas passam na escola não seja uma manhã qualquer, mas uma 
manhã que vai contribuir pro futuro dela (bf). 

 

Sobre ambições futuras, ambições eu tenho muitas. Ambições e 
planos fazem parte da vida. E, assim, eu pretendo, depois que eu 
conseguir um emprego ou me situar economicamente, ter uma 
posição social que me permita ter um nível de estudo mais elevado. 
Eu gostaria de fazer designer de games, só que eu pesquisei sobre 
isso, eu me interesso e eu gosto, apesar de morar no interior, onde é 
muito difícil pegar sinal de internet, só aqui em Boa Vista que a gente 
consegue melhor. Eu queria fazer designer de games que é 4 anos, 
as escolas que oferecem, se eu não me engano, ficam em São Paulo 
e em Recife. Agora já viu a distância pra São Sebastião da Boa Vista 
e pra quem não tem nenhum parente lá? [...] E eu gostaria também 
que o João XXIII investisse melhor na educação, porque não 
querendo criticar, mas já criticando, a direção só olha mais para os 
alunos quando nós temos um evento, por exemplo, a marcha, aí sim 
nós vamos receber uma atenção maior da direção, aí quando nós 
temos uma prova, por exemplo, a OBMEP ou Sispae que é um outro 
problema de novo, porque do Ensino Fundamental pro Ensino Médio 
deveria haver um complemento do conteúdo, mas não é isso que 
acontece, porque a gente aprendeu lá no Ensino Fundamental e 
chegou aqui é totalmente diferente, nós sentimos essa diferença. Por 
exemplo, quando nós chegamos no 1º ano do Ensino Médio, tivemos 
uma prova da OBMEP. Nós nos deparamos com problemas que nós 
nunca tínhamos visto antes. Depois que passou a prova da OBMEP, 
aí sim que o professor veio ensinar a fazer aquele problema, aí não 
dava mais. Outra situação que a gente começou, desde o 6º ano do 
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fundamental, a estudar Espanhol até o 2º ano do Ensino Médio, 
chegou no 3º, nós começamos Inglês. Aí, nossa, nunca tínhamos 
nos deparado com a linguagem Inglês, sempre com espanhol. A 
gente já tava acostumado com Espanhol, então a professora teve 
que começar a ensinar do início, passar atividade que ela passa pra 
alunos lá do 6º ano (im). 

 

Bom, num todo, a vida de um estudante boavistense tem as suas 
dificuldades e eu acho que cada um tem que ser muito focado pra 
conseguir seu objetivo, porque só porque não tem todo aquele apoio, 
não quer dizer que a gente tem que desistir no meio do caminho. 
Então eu acho que também tem que partir muito do aluno e do 
incentivo da família, porque vai ser muito preponderante, porque não 
basta a pessoa ir todo dia pra escola se não tiver foco, se não tiver 
determinação pra alcançar o que ela quer. Então tem que partir muito 
do aluno, da família e a escola tem que incentivar bastante (cf). 

 

Os três entrevistados destacam o esforço de um estudante boavistense, seja 

este ribeirinho ou morador da sede municipal, e colocam a dificuldade de estudar 

num município pequeno, distante dos grandes centros. Bf admite a determinação 

dos jovens que mesmo sem acesso a grandes meios de informação, como internet, 

persistem na luta para alcançar seus objetivos, com ou sem apoio familiar. Im 

ressalta a vontade de ver mais investimentos na educação, na Escola João XXIII, e 

o desejo de estudar distante, em um lugar que disponibilize o curso que anseia. Ele 

declara alguns desafios relacionados ao acesso a este. Cf afirma que o jovem 

estudante boavistense precisa ser muito focado para conseguir alcançar seus 

propósitos. 

Entretanto, apesar dos alunos considerarem algumas dificuldades 

relacionadas aos métodos de ensino e aprendizagem, ainda marcados pelo 

tradicionalismo, e deficiências na estrutura da instituição, muitos dos entrevistados, 

admitem que ser estudante da Escola João XXIII é bom, é honroso e ressaltam a 

boa relação com os amigos e a importância de alguns professores nesse último ano 

escolar. 

 

6.1.1 Os gostos e preferências escolares 

 

Apesar de algumas dificuldades, relatadas nos depoimentos, os jovens 

estudantes possuem determinação para continuar estudando e declaram o que mais 

gostam na escola da seguinte maneira: 
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Tem algumas aulas que são bem dinâmicas, tem algumas aulas que 
a gente consegue gostar, que a gente deseja muito e vibra muito 
quando chega essas aulas. Então posso dizer que minhas aulas 
preferidas, que é a parte que eu mais gosto na escola, é a aula de 
química com a professora Marcelly (ff). 

 

A estudante ff admite que gosta das aulas diferenciadas, dinâmicas e 

prazerosas que alguns professores proporcionam.  Isto não chama a atenção 

apenas dela: 

 
O que eu mais gosto na escola é estudar, a hora do intervalo, as 
aulas de Educação Física e as merendas que são deliciosas (ef). 

 

Os debates que alguns professores abrem pra gente. Eles jogam 
assuntos aleatórios, política, assuntos polêmicos, sabe? 
Principalmente a professora de História. Ela faz a gente pensar no 
passado colocando ideias de agora, comparando situações, isso é 
legal. E eles tentam, as vezes tentam ensinar a gente e não apenas 
repassar as coisas que eles consideram certo. Eles tentam fazer a 
gente pensar. Eles estimulam a gente a pensar. Alguns, no caso (gf). 

 

Os meus amigos, dos professores, de algumas temáticas que fazem 
lá (af). 

 

Neste grupo, o que sobressai é o interesse pelas aulas que proporcionam 

uma maior interação dos alunos que fogem do tradicionalismo, incentivam 

discussões e os estimula a pensar. 

De um modo geral, os outros estudantes apontaram dois aspectos 

relacionados a aprendizagem e ao cotidiano: 

 

Não tem uma coisa que eu mais goste, porque além de eu gostar de 
estudar eu gosto de tá rodeada de pessoas num ambiente que a 
gente já tem um convívio com aquelas pessoas, através daquilo, e o 
que eu mais gosto é de tá aprendendo novos conhecimentos, é tá 
convivendo com pessoas que a gente vá conhecer (bf). 

 

A convivência com os professores, alunos. Assim quando a gente 
chega logo no 1º ano tá todo mundo tímido lá, ninguém conhece 
quase ninguém só o grupinho que são as famosas panelinhas se 
conhecem. Aí depois lá no 3º ano você já conhece todo mundo, só 
conhecidos. Já é a segunda vez que eu sou chamado pra fazer uma 
entrevista, porque os professores vêm direto comigo e com os meus 
amigos que estão mais familiarizados desde o 1º ano. Então é assim 
a convivência é muito boa. Por exemplo, o turno da manhã são 
quase todos do interior, a maioria é do interior, então algumas são 
das mesmas localidades e a gente se conhece mais (im). 
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De estudar e me divertir com os meus colegas. Quando a gente tem 
um tempinho e não tá estudando, a gente tá brincando as vezes (fm). 

 

Eu percebo lá que a interação, os funcionários, aluno, entre o 
professor e aluno também, é bastante dinâmica, porque alguns, não 
são todos, alguns professores, eles sentem o que o aluno tá 
passando naquele momento, é isso que eu gosto de ver, entre os 
funcionários. Até mesmo lá, não vou citar nomes, mas a merendeira 
lá adianta o recreio pra certas pessoas, porque elas tão percebendo 
que elas estão com fome, passando necessidade, então elas ajudam 
(gm). 

 

É possível identificar discursos voltados para as relações interpessoais. Os 

estudantes demonstram grande afeição pelos colegas de classe, professores e 

demais funcionários da escola. Em diversos depoimentos, foi identificado o prazer 

que sentem em estar com os amigos, estudando, brincando e compartilhando 

experiências.  

A percepção dos entrevistados, relacionada aos professores, nos remete a 

pensar na influência destes na vida dos jovens estudantes. É possível identificar a 

existência de pessoas, ali no município de São Sebastião da Boa Vista, que 

executam muito bem a função de professor, não apenas quando conseguem que o 

aluno aprenda o conteúdo ministrado, fazendo-o raciocinar naquela questão de 

Matemática ou qualquer outra disciplina, mas acima de tudo, conseguem que o 

jovem seja um cidadão de bem, que sonhe e lute por um país mais justo e 

igualitário, que pense e se prepare para as escolhas do futuro. 

Provavelmente, em todas as escolas do Brasil, existe um professor assim, 

que não tem receio de conversar com os alunos, expor seu ponto de vista e ouvir o 

dos jovens, dar conselhos e procurar uma solução para os problemas que os 

mesmos estejam enfrentando. Aquele professor que, apesar de saber de todas as 

limitações da escola, de seguir criteriosamente as regras de ensino, mesmo não 

concordando com algumas, consegue dar esperanças para o aluno, até quando este 

aparenta estar desmotivado acreditando ser impossível conseguir uma vaga na 

universidade devido se achar inferior aos estudantes de escolas particulares mais 

bem preparados. 

Weller (2014), ao falar sobre a contribuição da escola e importância dos 

profissionais da educação na construção de projetos de vida, afirmou que apesar 

das inúmeras dificuldades, é possível encontrar professores engajados e 

preocupados com o destino dos jovens após a conclusão do Ensino Médio. Para ela, 
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esses professores encorajam e estimulam os alunos na busca de oportunidades 

melhores. 

Estes professores talvez não saibam, mas se muitos alunos ainda 

permanecem frequentando a escola, mesmo com todas as dificuldades, é devido ao 

incentivo que recebem deles. São esses profissionais que instigam os alunos, 

principalmente, os moradores de periferia, geralmente moradores próximo à “boca 

de fumo”, do crime e da marginalização, a sonhar com um futuro melhor. São eles 

os culpados por formarem um aluno persistente que tenta, várias vezes, ingressar 

no nível superior, ainda que a competição seja acirrada e as chances poucas. 

Porquanto, as boas relações com os amigos e professores, além das aulas 

diferenciadas, realizadas a partir de debates, ganham destaque nas percepções dos 

estudantes entrevistados, ao descreverem o que mais gostam na Escola João XXIII. 

 

6.1.2 O perfil e a relação com os colegas 

 

Sendo São Sebastião da Boa Vista um município pequeno, é comum todos se 

conhecerem. Se as amizades não começaram na escola, isto aconteceu nas ruas, 

praça e afins. Nesse sentido, ao indagar os jovens sobre como são como estudantes 

e suas relações com os colegas, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Me considero boa. Minha relação é ótima. Eu sou boa com meus 
colegas e eles são bons comigo também (af). 

 

Como estudante, sou muito participativo nas aulas, faço todos os 
meus trabalhos e respeito todos os meus professores. Em relação 
aos meus colegas, posso dizer que sou amigo de todos os meus 
colegas. Dessa maneira, brinco com todos eles, respeito cada um 
deles, assim como eles me respeitam (jm). 

 

Minha relação com os meus colegas é boa. Eles são uma turma que 
eles sabem dividir a hora de brincar e a hora de prestar atenção, isso 
ajuda bastante na totalidade da turma. Eu tento me dedicar, não 
atrapalho as aulas. Eu tento aprender o máximo que eles tão 
passando, sabe? (gf). 

 

Eu acho até graça as vezes que eles pedem cola pra mim e eu não 
dou cola. Por exemplo, se for assim pra gente tirar do livro, na hora 
eu falo: vai em tal parágrafo, lê aqui e tira tua resposta daqui. É a 
mesma coisa quando eu tô com dificuldade, eu falo: me dá um 
caminho. Eles vão lá e fazem a mesma coisa, eles não me dão a 
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resposta pronta, eles me dão o caminho. Eu acho que eles me 
consideram um bom aluno, um ótimo amigo pra eles (gm). 

 

Os trechos destacados revelam a maior parte das opiniões. Os jovens 

admitem ser bons alunos, participam das aulas, são responsáveis com as 

atividades, possuem rendimentos favoráveis nas avaliações e declaram ajudar seus 

colegas de classe, quando é possível. Isto mostra a dedicação dos estudantes 

boavistenses com o estudo, pois até quem costuma se isolar, se une em um grupo 

quando é necessário realizar alguma atividade. Isto denota uma boa relação entre 

os colegas de turma. Contudo, além destas percepções, identificamos outras:  

 

No momento assim que eu vejo que a gente tem que focar, por 
exemplo, num momento de explicação de atividade, num momento 
que a gente tá na sala de aula, eu sou muito responsável, eu quero 
cumprir os meus deveres, eu quero cumprir as atividades, só que 
tem momentos que eu vejo que não há como ficar na 
responsabilidade, naquele foco, e a gente meio que já passa a ser 
brincalhão, a se divertir. Eu sou muito alegre nesse sentido, então eu 
sempre fico na brincadeira, mas eu sempre digo que no momento 
que a gente tem que tá na responsabilidade, a gente precisa tá com 
aquela responsabilidade de saber que a gente tem o nosso 
compromisso (bf). 

 

Eu me considero, ou algumas pessoas me consideram, o pai da 
turma, porque eu sou o representante da turma, e eu sou a pessoa 
que mais tem responsabilidade em relação aos alunos porque "im 
pra cá, im pra lá, im o dinheiro da prova, im me ajuda aqui..". Eu sou 
cheio de responsabilidades, as vezes se torna até um pouco difícil, 
porque eu deixo minhas necessidades de lado pra atender a da 
turma, porque ninguém quer ser representante da turma lá, ninguém 
quer essa responsabilidade toda. Aí eu tenho que ir de cadeira em 
cadeira, por exemplo, perguntando "já pagou o dinheiro da prova? 
Não pagou? Paga agora". Aí até na hora da prova eu tenho que sair, 
por exemplo, da turma pra ir tirar uma cópia ali e voltar. A pressão é 
muito grande (im). 

 

A estudante bf afirma saber separar momentos de distração com os de 

estudo. Admite ser alegre e gostar de estar entre amigos e brincando. Em seu 

discurso é possível identificar sua responsabilidade e vontade de aprender. 

Im é o representante de turma e declara não ser uma missão fácil, pois são 

muitas responsabilidades, fato que contribui para que ninguém aceite o cargo. Ele 

afirma sentir muita pressão por tudo isso. 
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Além de demonstrarem ter boas relações com os colegas de classe, os 

estudantes boavistenses revelam um grande interesse pelos estudos. Estes jovens 

apresentam-se determinados e focados para buscar melhores oportunidades. 

 

6.1.3 Os desafios enfrentados ao longo do Ensino Médio 

 

Estudar nunca foi uma missão tão fácil, mas difícil mesmo é ouvir a 

expressão: “Você não faz nada, só estuda!”, como se isso se resumisse apenas a ir 

à escola, sentar em frente ao professor e aprender o que está sendo repassado. 

Parece simples, não é mesmo? Mas a prática requer esforços que não dependem 

apenas do aluno. 

Propor aos jovens estudantes boavistenses uma reflexão acerca das 

dificuldades enfrentadas em relação a estudar ou a escola, nos permite ouvir e 

entender diferentes posições marcadas por experiências. Vejamos a primeira 

posição: 

 

Uma das principais dificuldades que enfrento todos os dias é acordar 
cedo para ir à escola e chegar tarde em casa (jm). 

 

Só acordar cedo que é uó, mas com relação a escola, as 
dificuldades, não tem, só isso eu acho (af). 

 

É isso né, o acesso. O acesso à educação que é muito difícil. Assim, 
pode-se dizer que eu moro distante, mas tem gente que mora ainda 
mais longe do que eu. E quem para mais de estudar são os alunos 
que moram no interior. Há pessoas que dizem que alguns estudantes 
não trabalham, mas pra mim estudar é um trabalho nesse caso. Eu 
ter que acordar de madrugada, vir pra escola, voltar tarde, isso é um 
trabalho pra poucos, é um trabalho pra poucos. O transporte é uma 
coisa meio difícil de falar, porque nosso barco anda devagarzinho, 
tem que andar devagarzinho, porque por dia, se eu não me engano, 
são 18 litros de óleo, e consome menos, né os 18 litros. Se ele 
aumentar a velocidade, pode consumir ainda mais, aí vem parando 
de casa em casa, demora ainda mais né. São muitos alunos, mas é 
compreensível essa parte, porque tem a questão do óleo que é 
entregue mensalmente pra eles, se eles usarem além da conta não 
vai sobrar pra terminar o mês. E tem ainda a questão que nós já foi 
assaltado num barco escolar. No final do primeiro semestre, na 
entrada da cidade, aqui na entrada dava pra ver São Sebastião da 
Boa Vista e chegou um elemento do nosso lado, anunciou o assalto 
apontando uma arma pra todo mundo dizendo que ia atirar caso a 
gente não entregasse o celular. E o nosso barco não foi o único nem 
o primeiro. Barco de escola. Não acontece com frequência, mas no 
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primeiro semestre aconteceu próximo um do outro, agora graças a 
deus deu uma diminuída (im). 
 

A minha dificuldade é acordar de madrugada pra estudar e as vezes 
com o transporte que não vem. Eu moro no interior, fica meio longe 
um pouco, meio longe não, não fica muito longe nem muito perto, eu 
me acordo 5 horas vou pra lá de barco, chego lá 6:30 pras 7h e vou 
estudar (fm). 

 

Estes jovens possuem visões que se assemelham. Como estudantes 

ribeirinhos, para que continuem os estudos no Ensino Médio, é necessário que se 

desloquem até o município de São Sebastião da Boa Vista, devido as escolas da 

zona rural não disponibilizarem a última etapa da Educação Básica, driblando o 

grande problema do acesso ao Ensino Médio. Para tanto, é necessário que estes 

acordem cedo, muitos ainda de madrugada, haja vista que o transporte escolar tem 

horários a cumprir. Assim, para a maioria deles, a dificuldade está no acesso à 

educação. Entretanto, este não é o único desafio, pois, os estudantes im e fm, 

também consideram a situação das embarcações que, quando não vão buscá-los, 

não há como ir à escola. Isto sem falar dos perigos de assaltos nos rios do Marajó, 

como é relatado por im. 

Posteriormente, no que se refere a segunda posição, temos: 

 

Em relação ao estudo, eu sinto um pouco de dificuldade sim, porque 
alguns professores não conseguem explicar os assuntos que estão 
repassando pra nós, mas tem professores maravilhosos que 
explicam os assuntos muito bem (ef). 

 

Muitos professores, eles chegam na sala e não se interessam se o 
aluno aprendeu ou não, passam a matéria e, por mais que a pessoa 
não tenha entendido, eles não tão afim de passar de novo, então fica 
aquele grande vácuo nas matérias. A gente não consegue entender, 
fica dificultoso pro aluno gostar, fica aquela aula muito chata, 
monótona (ff). 

 

Dificuldade, eu acho que a falta de interesse de alguns professores 
em explicar pra gente. A gente faz pergunta, as vezes, eles não 
respondem, simplesmente eles não sabem responder. No caso de 
fora da escola, nos assuntos que eu tô tentando estudar pra cobrir, 
eu sinto dificuldade em manter uma linha reta. Eu acabo tentando 
estudar muitos assuntos e acabo parando em nenhum. Não consigo 
aprender nenhum. Isso é muito difícil (gf). 
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Sobre o nível de ensino que eu acho que não é muito bom. Eu sinto 
que se eu estudasse em uma escola privada, em outro lugar, seria 
melhor, porque lá eu já ouvi muitas pessoas falarem que são 
voltadas exclusivamente para o Enem, que é o que eu queria (df). 

 

As vezes, a falta de aprofundar nos assuntos. As vezes, as matérias 
são dadas superficialmente e eu percebo também que apesar dos 
professores e da escola em si querer que a gente consiga passar no 
Enem ou obter uma boa pontuação, eles realmente não passam os 
assuntos voltados pro Enem. As vezes, passam questões básicas 
que nunca cairia no Enem, nunca aprofundam muito nos assuntos, 
em alguns assuntos. Eu acho que a escola dá o suporte pra gente, 
mas não todo, aquele que a gente necessita pra fazer uma prova 
com o peso do Enem (cf). 

 

As tentações: celular. Em relação ao ensino, eu sinto dificuldades. 
Não é suficiente pra encarar uma vaga na universidade. É muito 
difícil, porque normalmente as escolas não conseguem abranger 
nem 5% do que é adequado pra estar no currículo do Enem e como 
está em Boa Vista é pior ainda, porque aqui o sistema é muito 
precário, o ensino e os professores também não são tão bons. No 
caso o professor que é pra me ajudar, tá nem aí (hm). 

 

Para este segundo grupo de entrevistados, as dificuldades relacionadas a 

estudar ou a escola estão associadas às práticas metodológicas de alguns 

professores e, consequentemente, deficiências no ensino disponibilizado. As 

estudantes ef, ff, gf e cf admitem a presença de professores ineficazes, pois alegam 

que não entendem o conteúdo repassado por eles. Estas duas últimas ressaltam 

ainda obstáculos associados a falta de aprofundamento e/ou ausência total de 

conteúdos cobrados em processos seletivos para o ingresso no Ensino Superior, 

havendo assim a necessidade de preparar-se, por iniciativa própria, estudando 

conteúdos extras, em casa. Por fim, df e hm consideram o ensino insuficiente para 

enfrentar provas de vestibular. 

A terceira posição nos apresenta outra visão relacionada às dificuldades: 

 

Geralmente é o local, porque as vezes sendo muito quente, 
atrapalha, tira a concentração, as vezes é muito barulho, mas é bom 
(km). 

 

A escola, até que eu não sinto nenhuma dificuldade. A estudar, até 
que no início do ano era ruim, né? Porque a gente ficava na última 
sala, aí quando chovia, alagava todinha a sala, a gente não tinha 
condições de estudar. As vezes faltava aluno, até que desanimava a 
gente de estudar, mas a gente conversou com a diretora, ela 
conseguiu ajeitar o telhado, faltava lâmpada a gente conversou com 



93 
 

ela também, falta só ajeitar a porta e o ar condicionado que quebra o 
galho (gm). 

 

A percepção deste grupo de entrevistados, sobre as dificuldades, está 

relacionada a questão da infraestrutura da escola que, muitas vezes, encontra-se 

com deficiências que prejudicam a aprendizagem dos alunos. Contudo, é possível 

identificar, com o estudante gm, que a turma não se abstém de cobrar, da direção, 

melhores condições para que exerçam o seu direito de estudar, o que, podemos 

perceber, tem dado resultados positivos, haja vista que eles são atendidos. 

Além destas posições, identificamos outra com mais dificuldades, mas que 

não se assemelham a nenhuma das anteriores: 

 
As principais dificuldades que eu sinto em relação a escola é que há 
muito preconceito. Eu tive muito preconceito em relação de eu ser do 
interior, só que quando as pessoas viram que eu era uma pessoa 
que tinha interesses, que buscava, que era esforçada, as pessoas já 
se aproximavam de mim através de interesse, porque eles queriam 
que eu ajudasse, ainda mais pessoas que não tem um rumo e se 
aproximam por interesse. Eu sempre me dei muito bem com os 
professores por eu ser uma pessoa esforçada, que tem interesse, 
que quer algo a mais (bf). 

 

Esta última estudante, admite que, “por ser do interior”, ou seja, moradora da 

zona rural de São Sebastião da Boa Vista, sofreu preconceito por parte dos demais 

alunos residentes na sede do município e declara ainda que isso só mudou porque 

viram que ela era esforçada nos estudos. Contudo, ela foi a única estudante 

ribeirinha que nos relatou esse problema. 

As percepções acerca das dificuldades em relação a estudar ou a escola 

possuem duas posições, uma caracterizada pelos estudantes ribeirinhos, que 

consideram o acesso a instituição como o maior obstáculo, pois é necessário que 

acordem de madrugada para chegar a tempo das aulas; e a outra é descrita pelos 

jovens moradores da sede municipal, que admitem alguns impedimentos 

relacionados ao nível de ensino, julgando não ser suficiente para realizar uma prova 

de vestibular, e aos métodos de alguns professores, alegando não serem tão 

eficientes quanto deveriam, considerando-os desinteressados em repassar o 

conteúdo com eficácia. 
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6.2 A importância da escolarização para a família 

 

Por diversas vezes, nas entrevistas, ouvimos relatos de jovens que se 

importam também com as poucas oportunidades disponibilizadas para a população 

boavistense. Estes estudantes demonstram sua determinação em continuar 

estudando, não apenas por eles, pois admitem a importância do estudo para a 

família da seguinte forma: 

 

Meu Deus se eu não estudar... Bom, desde pequena eu fui ensinada, 
pela minha família, que eu tenho, tenho, tenho que estudar porque é 
o único caminho que vai me tirar de qualquer coisa sabe, vai me dar 
uma vida melhor, então pra eles é muito bom, sendo que meus pais 
terminaram o Médio, mas não entraram numa faculdade então pra 
eles é muito importante que os filhos entrem (af). 

 

Esta jovem admite que o estudo é visto com grande importância pela sua 

família, sendo incentivada desde a infância com o argumento de conseguir um futuro 

diferente ao de seus pais e mais favorável. Com visão semelhante, encontramos 

ainda: 

 

A importância de estudar pra minha família é tudo, porque eles fazem 
de tudo pra mim estudar. Papai estudou, a mamãe. Mamãe estudou 
até o Ensino Médio, o papai não (fm). 

 

Eles veem isso como uma oportunidade pra mim, já que agora que 
tem dois na família que é formado, o resto é emprego informal. Eles 
até incentivam muito, porque eles querem que eu me dê bem na 
vida. Meus pais estudaram até o último ano do Ensino Médio, 
terminaram e não fizeram faculdade (hm). 

 

Bom, isso é uma das características muito grande na minha família 
que eles incentivam muito a gente a estudar, principalmente, 
digamos a nova geração da nossa família, que muitos, logo os meus 
avós, não tiveram a oportunidade de estudar bastante melhor, mas 
eles incentivam muito. A minha mãe desde pequena sempre falava 
pra eu estudar. Ela me alfabetizou em casa e ela sempre dizia que 
eu tenho que estudar que era pra eu ser alguém na vida pra eu 
conseguir meus objetivos. Então eles valorizam muito tanto que eles 
não medem esforços pra eu tá estudando. Eles me dão todo o apoio 
que eu preciso e eu sou muito grata a eles por isso (cf). 

 

A atitude da família, diante da escolarização, parece ser preponderante para 

estes estudantes. Eles admitem receber apoio e incentivo, principalmente daqueles 
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que não tiveram acesso ao estudo em seu tempo, como destaca cf. A importância 

da continuação deste também se relaciona à escolaridade dos progenitores: 

 

A importância, são muitas importâncias, mas a principal delas é o 
estudo abrir portas. Os meus pais, eles não concluíram os estudos 
deles. Agora que eles estão estudando, estão correndo atrás, então 
eles entendem ainda mais a importância desse estudo pra mim, 
porque eles estão passando por isso. Eles estão estudando o 
Fundamental agora com o objetivo de terminar. Então a minha mãe 
com o meu pai sempre falam "estuda porque é o estudo que vai te 
levar pra frente, é o estudo que vai te fazer ser alguém na vida", 
porque hoje até só com o Ensino Médio a gente não consegue nem 
ser gari. Então e o mercado de trabalho, ele tá cada vez mais 
competitivo, por isso os meus pais sempre falam que não é só ir pra 
escola, é buscar, porque tem gente lá que vai porque os pais querem 
e não porque quer por si só. É de extrema importância. É 
indispensável (im). 

 

É de suma importância pra eles. Os meus pais, a minha mãe não 
conseguiu concluir nem o fundamental, apenas o meu pai é formado 
em licenciatura também e eles sempre falam e incentivam muito que 
os estudos são fundamentais hoje em dia, o conhecimento é 
fundamental pra você viver. A minha mãe diz que ela não quer que a 
gente tenha o mesmo futuro que ela. Ela não estudou porque era 
muito difícil estudar e ter que trabalhar ao mesmo tempo. Ela desde 
os 12 anos vem trabalhando em famílias, como empregada 
doméstica, porque os pais dela não ofereciam uma melhoria pra ela, 
então ela precisava trabalhar, ela teve que trabalhar desde muito 
cedo e isso não teve possibilidade dela estudar, se privou do estudo, 
muitas pessoas do interior, dos antigos não tiveram oportunidade de 
estudar, teve que abrir mão dos estudos pra abranger suas 
necessidades de ter que trabalhar, teve família cedo. Ela casou muito 
nova muitas pessoas hoje confundem como se ela fosse nossa irmã 
porque ela começou a ter os filhos bastante nova (bf). 

 

Nossa, muita, muita, muita, porque a minha mãe não terminou o 
Ensino Médio e nem meu pai, então tem aquela sobrecarga também. 
Eles dão muito valor. Eles tão muito presente. Eles querem saber o 
que tá acontecendo, como tá indo as minhas notas. Então eu estudo 
também pra dar uma boa vida pra eles (ff). 

 

Muito, porque na minha família, eu acho que quase ninguém 
terminou o Ensino Médio e avançou pra uma faculdade. Então fazer 
isso agora daria muito orgulho (gf). 

 

Primeiro lugar tá, porque a gente vem de uma família humilde, eu 
vou dizer humilde, que acho eu poucos, dois ou três só que fizeram 
faculdade e o resto não chegou a concluir o Ensino Fundamental, 
meu pai, todos os meus tios, minhas tias. Da minha família assim a 
mamãe, a Carol, Carla concluíram, eu tô concluindo agora (gm). 
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Estes estudantes destacam a importância do estudo para a família 

apresentando relatos de experiências que dificultaram a continuação deste, como 

ressalta bf ao afirmar que sua mãe trabalha desde os doze anos de idade e não 

conseguiu conciliar a vida de estudante. Ff admite que seus pais não concluíram o 

Ensino Médio e por isso valorizam, se interessam e acompanham de perto o 

rendimento escolar da filha. 

Em São Sebastião da Boa Vista, existe um número bastante considerável de 

famílias formadas por pessoas sem a Educação Básica completa. E ao serem 

questionados sobre os motivos, não raro, se obtém como resposta: “Eu precisei 

começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento de casa”, “Não tinha condições de 

vir para a cidade todo dia estudar” ou “Meu pai não me deixava estudar, porque eu 

aprenderia a ler e escrever carta para namorado”. Pode parecer estranho, aos olhos 

de nosso tempo, mas durante muitos anos essa foi uma realidade vivida pela 

população boavistense. Há diversos casos em que muitos conseguiram, depois de 

anos, iniciar a vida escolar e receber o diploma de conclusão do Ensino Médio e, a 

partir disso, buscar um nível superior ou incentivar os filhos a estudar e aproveitar as 

chances que muitos não tiveram em sua época. 

Ademais, salientamos que, para a maioria dessas famílias, o estudo se torna 

importante pelas oportunidades que disponibiliza, pois através desses depoimentos, 

os estudantes admitem ser incentivados e receber o total apoio dos pais para que se 

dediquem ao estudo sem se preocupar com outros problemas. 

Além dessas percepções marcadas por apoio e incentivo, identificamos outras 

com características interessantes: 

 

Estudar para a minha família é importante, porque é através desse 
estudo que darei orgulho para minha família, conseguindo uma vaga 
na universidade garantindo assim um bom emprego com salário alto 
para ajudar meus pais e meus irmãos (jm). 

 

Pelo visto é essencial, porque eu preciso terminar o Ensino Médio, 
pra cursar uma faculdade ou universidade, pra chegar no mercado 
de trabalho e poder ir embora formar uma carreira. A minha mãe tem 
Ensino Superior completo e o meu pai eu não sei (km). 

 

É muito importante, principalmente pra mim que eu quero dar outro 
futuro pra eles do que viver aqui. Quando eu terminar, quero arranjar 
um emprego e tirar eles daqui e morar comigo em outro lugar, talvez 
com uma estabilidade melhor. O papai não estudou tanto, a mamãe 
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terminou o Ensino Médio. A mamãe não continuou, porque ela ficou 
grávida. Ela disse que quando ela estudava, ela não teve a chance, 
porque no tempo dela parece que as faculdades não eram aqui 
exclusivamente, eram em outro lugar e ela não tinha como ir pra lá 
estudar (df). 

 

Para a minha família o estudo é muito, muito importante, para termos 
educação, né, mais conhecimento, que possamos aprender para 
sermos uma pessoa bem sucedida no meio da sociedade, para 
termos um emprego, para termos uma condição de vida melhor, para 
sermos uma pessoa bem sucedida no meio da sociedade (ef). 

 

Neste grupo, é afirmado novamente a grande importância do estudo para a 

família, contudo, os estudantes tecem comentários relacionados aos seus próprios 

motivos para continuar estudando, alegando, por exemplo, que é através do estudo 

que dará orgulho para a família, como relata o estudante jm; que terá um futuro 

favorável, como afirma o estudante km; ou que conseguirá estabilidade para 

melhorar a condição de vida dos pais, como ressalta df e jm. 

Apesar disto, é fato que, em algum momento, estes jovens ouviram sobre a 

importância do estudo e seguem neste caminho, apesar dos obstáculos identificados 

no decorrer desta pesquisa, almejando romper barreiras, a fim conseguir um bom 

emprego, melhorar a própria vida e de sua família, dentre outros motivos destacados 

nas falas. 

 

6.2.1 Os significados atribuídos à escola 

 

Em uma escola, é possível encontrar uma diversidade infinita de jovens 

estudantes que a frequentam por diversos motivos: pela família, por si mesmos, pelo 

passado, presente e, principalmente, pelo futuro. Na Escola João XXIII não seria 

diferente. Identificamos essa variedade de alunos em seus discursos e 

interpretações acerca do significado do estudo para eles, descritos da seguinte 

forma: 

 

É o caminho que vai me levar a conseguir o que eu quero. É o 
fundamental pra mim, estudar (bf). 

 

Estudar significa pra mim uma saída, uma melhoria de vida, um 
conforto uma segurança que eu vou ter estudando, porque estudar é 
o melhor caminho que tem (gm). 
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Estudar significa uma forma de eu conseguir não ser mais um desses 
jovens que só fazem o Ensino Médio mesmo por fazer e depois ficam 
por aí. Não que eu esteja julgando, é que é uma oportunidade pra 
mim conseguir vencer (hm). 

 

Estes estudantes reconhecem a escola como o melhor caminho para alcançar 

seus objetivos, melhorar de vida e ter um futuro diferente de muitos jovens 

residentes ali no município. Semelhante a essas opiniões, identificamos outras, uma 

delas descrita objetivamente como: “Oportunidade pra sair e formar uma carreira” 

(km), e outra mais desenvolvida: 

 

Oportunidade. Todo mundo que chega assim com objetivo, ele quer 
fazer uma faculdade, só que a faculdade que eu quero mesmo não 
tem infelizmente na nossa localidade, na nossa região nem no nosso 
estado. Isso é bem mais complicado. Então eu vou focar aí numa 
coisa mais simples, vou começar de baixo. Nós já estamos no 
degrau do Ensino Médio, 1º, 2º, 3º degrau. Depois vem mais degrau, 
e mais degrau, até chegar lá em cima vai ser muito difícil, mas eu 
pretendo chegar lá, se Deus quiser (im). 

 

Im demonstra seu desejo e determinação em continuar os estudos a fim de 

ingressar no curso de sua preferência, ainda que seja distante do seu município de 

origem. Nessa perspectiva, podemos perceber que estes jovens veem na escola um 

caminho para alcançar seus objetivos. Os outros entrevistados possuem ideias 

semelhantes, mas com algo mais a acrescentar: 

  

No momento, pra minha vida, tudo. Porque se eu não estudar, eu 
não vou ter mais a profissão que eu quero. Então eu tenho que 
estudar, estudar, estudar (af). 

 

Estudar significa muito pra mim, porque o estudo conseguimos 
aprender muitas coisas, com os estudos conseguimos alcançar 
nossos objetivos (ef). 

 

Estudar significa muito para mim, pois é através desses estudos que 
garantirei um bom futuro para mim e para minha família (jm). 

 

Pra mim significa tudo né, porque eu aprendo várias coisas como a 
ler e a escrever e outras muitas coisas, principalmente como viver na 
sociedade hoje em dia (fm). 
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Muita coisa. É meu ponto de partida, meu ponto inicial, meu ponto 
principal pra ser alguém na vida, pra conseguir tudo o que eu quero, 
que eu desejo pra minha vida, é só por esse meio (ff). 

 

Eu acho que significa tudo pra mim, se eu quero ter um bom futuro 
pela frente vai ser através dos meus estudos (df). 

 

Eu vejo como uma forma de prazer, porque eu gosto muito de 
aprender, de adquirir conhecimento e sempre que eu posso eu tô 
pesquisando alguma coisa, lendo. Na escola a gente aprende 
bastante também e estudar pra mim é algo que, a maior parte da 
minha vida é estudando, é o que eu gosto de fazer eu gosto de 
estudar muito e eu vejo como o meu norte, porque só com isso que 
eu vou poder alcançar meus sonhos, meus objetivos. Estudar pra 
mim é tudo (cf). 

 

Para estes estudantes, o estudo é essencial. É através dele que alcançarão 

seus objetivos, proporcionarão melhores condições de vida para a família e serão 

“alguém na vida”. Ao dizerem que é “tudo”, af, fm, df e cf, colocam a atividade de 

estudar como centro de suas vidas. Assim como ef, jm e ff põem no núcleo da 

trajetória para o futuro. Contudo, identificamos outra percepção diferente destas 

citadas anteriormente. Vejamos: 

 

É importante. Porque eu me sinto pressionada pela minha família, 
nem tanto importante pra mim, mas eu me sinto, eu sinto 
necessidade de dar alguma alegria pra eles e ver, no caso da minha 
família, a filha deles seguindo em frente, sabe? em uma coisa que 
eles não conseguiram e tal, acho que é mais isso que me estimula a 
continuar estudando. A minha mãe concluiu o Ensino Fundamental, 
eu acho. O papai concluiu o Ensino Médio. Só. Aí depois ele fez 
concurso público pra polícia (gf). 

 

Gf admite sentir-se pressionada, pois poucos na família conseguiram 

ingressar no Ensino Superior, considerando ser essa a forma de proporcionar alegria 

e orgulho para a família. Segundo ela, esse é o motivo de continuar estudando. 

Entretanto, é interessante que, apesar de admitir continuar os estudos pela família, a 

jovem, em diversos momentos da entrevista, demonstra seu interesse ao se 

entusiasmar com debates realizados em determinadas aulas, se preocupar com os 

métodos pouco práticos dos professores ao repassar o conteúdo em sala de aula e 

tantas outras inquietações identificadas ao longo desta. Talvez a situação de sua 

família pese, mas sua força de vontade, ao longo dos anos de estudos, em continuar 
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frequentando e se interessando, como é percebido em outros trechos de suas falas, 

demonstram que existem outros motivos provavelmente dela mesma. 

Nessa perspectiva, o estudo é de grande importância na vida desses 

estudantes que estão saindo do Ensino Médio, pois é através dele que conseguirão 

melhores oportunidades de empregos, alcançarão seus objetivos e terão um futuro 

favorável que os possibilitará também ajudar suas famílias. 
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VII – A RELAÇÃO DA JUVENTUDE COM A ESCOLA: DESAFIOS E REFLEXÕES 

 

Este capítulo apresenta a análise das percepções dos jovens estudantes 

acerca das interpretações sobre as contribuições da escola, o último ano do Ensino 

Médio e os projetos para o futuro. 

 

7.1 A contribuição da escola para os projetos de vida 

 

A escola é um ambiente que marca a vida do estudante de diversas formas: 

os espaços, professores, direção, colegas de classe que, muitas vezes, se tornam 

parte da família... Ao sair de uma instituição, o estudante leva um pouco de tudo. Ao 

concluir a Educação Básica, o aluno não leva apenas conhecimentos adquiridos em 

12 anos (ou mais) de estudos, mas grandes experiências, memórias e 

aprendizagens que servirão para a vida. 

É fato que, de alguma forma, a escola torna-se importante para os estudantes 

que estão ali diariamente, faça chuva ou sol. Assim, ao indagá-los sobre como a 

escola contribui para os projetos de vida, os jovens afirmaram o seguinte: 

 

Me ensinando, assim, é, no meu cotidiano, me ajudando a entender 
os assuntos que vão me ajudar no Enem. Os professores falam 
bastante sobre prova de vestibular, mas eu não acho que é do jeito 
que a gente quer, assim tipo eles falam mais: ah vocês têm que 
passar, porque vocês vão ter que ter um futuro pela frente (df). 

 

Para esta jovem, a escola contribui repassando conteúdos para o vestibular. 

Ela ressalta ainda o interesse dos professores ao falar sobre o vestibular e futuro, 

mas admite que falta algo mais, pois esse incentivo não é como gostariam. Com 

visão parecida a esta, destacamos: 

 

Me repassando conteúdo, algumas lições (af). 

 

Contribui nos ensinamentos que os professores repassam para nós, 
nos projetos que a escola oferece para nos ajudar mais nos estudos. 
Contribui também trazendo pessoas para divulgar cursos para nós 
dentro de sala de aula (ef). 
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Perae deixa eu ver aqui... Contribui me ensinando cada vez mais e 
me ajudando. Ajudando a saber mais das coisas para o nosso dia a 
dia (fm). 

 

Estes estudantes, consideram que a escola contribui efetivando o ensino e 

com a realização de projetos que ajudam nos estudos. Ef admite a divulgação de 

cursos como incentivo para os alunos. Com perspectiva similar, identificamos: 

 

Ela contribui bastante, porque os professores lá têm uma grande 
carga de experiência e a maioria deles motiva muito a gente, 
inspiram. Eles dão ideias pra gente. Os trabalhos que eles passam 
ajudam muito. Eu descobri uma grande paixão por literatura no 
Ensino Médio. Uma professora foi incrível dando os assuntos e 
passando seminário. Então eles inspiram muito a gente e norteiam 
também, né?! Porque Ensino Médio, meu Deus, é uma parte da vida 
que a gente se sente mais perdido, aí eles são muito fundamentais 
lá, a escola, porque eles incentivam e ajudam quando a gente 
precisa (cf). 

 

Os professores dão relatos, de vez em quando, como a professora 
de Geografia, a Elzaira, ela acaba incentivando muito a gente, dando 
relatos de alguns alunos dela antigos que já falaram sobre isso com 
ela, como eles melhoraram de vida (hm). 

 

Estes jovens destacam os professores como incentivadores e “fundamentais”, 

como afirma cf. Hm cita uma professora que usa exemplos de ex-alunos que 

melhoraram de vida através dos estudos, como forma de inspiração para que eles 

continuem nesse caminho. Contudo, contrário a estes, identificamos os seguintes 

posicionamentos: 

 

Nesse sentido a escola é bem ausente. Bastante. Assim, eles não 
tão muito, eles não se interessam pela vida do aluno fora do colégio, 
o que importa é eles passarem a matéria e acabou. Só (ff). 

 

Poucos professores ainda que se preocupam em repassar 
informações sobre datas de vestibulares, em informar a gente bem, 
sabe? Da direção isso praticamente não tem. Em relação aos 
conteúdos, são só pra cumprir tabela mesmo. A maioria deles não 
ajuda a gente em muita coisa. E eles complicam muito os assuntos. 
A maioria dos professores complica demais os assuntos que são 
muito simples. Porém, né? (gf). 

 

Ela me dá o ensino e coisas do tipo. É isso. Os professores não 
incentivam, eles só dizem que a gente precisa continuar pra gente 
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chegar no mercado de trabalho como bons profissionais, só isso, No 
geral, são poucos (km). 

 

Para este grupo de estudantes, a preocupação da escola é técnica e não 

humanizada, pois está apenas em repassar o conteúdo. Gf afirma que os 

professores e direção não informam sobre processos seletivos. E concorda com a ff 

no que diz respeito aos conteúdos, admitindo métodos pouco práticos que dificultam 

a apreensão de assuntos simples. 

Weller (2014) afirma que alguns professores, por assumirem uma profissão 

pouco valorizada e mal remunerada, acabam desenvolvendo posturas mais 

passivas, atuando o mínimo exigido e envolvendo-se pouco nos trabalhos da escola. 

Contudo, ela ressalta que este modelo “não pode ser visto como um perfil 

profissional exclusivo da carreira docente” (WELLER, 2014, p. 147), pois há 

professores que, apesar dos desafios, continuam motivando e inspirando os alunos 

a serem melhores a cada dia. Isto é bastante percebido em meio as falas dos 

entrevistados. Para muitos, apesar de haver professores que dificultam os 

conteúdos e a transmissão do conhecimento, há aqueles que fazem “valer a pena” 

estar na escola diariamente. 

Além dessas opiniões sobre como a escola contribui para os projetos de vida, 

encontramos outras: 

 

Já me fiz essa pergunta também. Me ajudando a construir um caráter 
de bom cidadão, que eu possa contribuir com a sociedade de 
maneira positiva (gm). 

 

A escola contribui muito para os meus projetos, pois é na escola que 
ponho em prática todo o meu conhecimento, que um dia me ajudará 
a conseguir um emprego (jm). 

 

Muito. A escola, como eu disse, é o caminho pra eu conseguir aquilo 
que eu quero, porque se eu quero entrar numa faculdade, eu preciso 
ter um Ensino Médio, eu preciso ter um Ensino Fundamental, eu 
preciso caminhar até eu chegar numa faculdade. Então a escola é 
fundamental (bf). 

 

Para estes estudantes, a escola contribui formando o caráter, como afirma gm 

e nos projetos futuros, dentre eles, o de conseguir um emprego, como declara jm e 

bf. 

Por fim, temos outra interpretação acerca da contribuição da escola: 
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Eu posso dizer que a escola tá um pouco ineficiente nesse caso, 
porque os avisos chegam até nós em cima da hora. Assim, nós 
temos problema do incentivo maior. A gente chega no João XXIII, 
houve até, a gente teve até uma discussão com um certo professor 
que estava nos prejudicando. Fomos com a direção, a direção 
resolveu, mas a escola precisa de profissionais capacitados. Por 
exemplo, o nosso professor de Física é formado em Matemática. Ele 
tá apenas nos auxiliando, como ele pode, mas como ele é formado 
em Matemática, ele não pode repassar tudo o que a gente precisa. A 
gente tem que correr atrás. Os próprios técnicos pedagógicos 
falaram assim: "Vocês não vão aprender tudo aqui na escola". Então 
a gente aprende aqui 30%, eu posso dizer assim, na matéria de 
Física e o resto a gente tem que correr atrás mesmo. Tem carência 
de incentivo em relação a isso, porque não é querendo falar mal, eu 
gosto da escola, mas nós já mudamos tantas vezes de direção e isso 
acaba prejudicando, porque as ideias do diretor anterior não são 
iguais às ideias do diretor atual, e isso acaba prejudicando os alunos 
que são o alvo do planejamento deles (im). 

 

O estudante im considera a escola ineficiente por falta de incentivo, pelo fato 

de professores lecionarem disciplinas sem formação na área específica e dos 

conteúdos que não são trabalhados adequadamente. Ressalta ainda frequentes 

mudanças nos cargos da direção escolar, considerando que isso prejudica os 

alunos. Ao que parece, temos ali estudantes persistentes que continuam os estudos, 

porque acreditam num futuro com garantias. 

Contudo, a maioria dos jovens entrevistados admite que a escola contribui 

nos ensinamentos ou com motivações dos professores. Os estudantes declaram 

que, apesar de alguns conversarem sobre vestibular, falta mais informação sobre os 

processos seletivos de universidades, aprofundamento nos conteúdos e diferentes 

métodos de transferência deste, pois alguns parecem não ser eficientes, dificultando 

a aprendizagem. 

 

7.2 O último ano do Ensino Médio e as conciliações do ser jovem 

 

O ano de 2018 talvez seja o último da Educação Básica para diversos 

estudantes boavistenses e isto marca a vida, pois é chegado o momento de dar o 

próximo passo: procurar um emprego, ingressar numa faculdade, fazer um curso 

técnico, buscar auxílio de um cursinho pré-vestibular. Estas são apenas algumas 

das possibilidades encontradas nos discursos dos jovens entrevistados. Entretanto, 

para que isto seja possível, eles estão enfrentando o 3º e último ano do Ensino 

Médio. Nessa perspectiva, solicitamos aos alunos entrevistados que nos relatassem 
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como está sendo 2018 para eles e como estão conciliando os estudos e demais 

dimensões da vida. Suas respostas foram descritas da seguinte forma: 

 

Sim, porque o término do Ensino Médio é o fim da primeira etapa de 
nossos estudos, com isso temos que se dedicar bastante para 
conseguir uma boa nota no Enem e garantir uma vaga na 
universidade. Então por conta disso, o ano de 2018 está muito 
corrido, pois temos que estudar na escola, em casa ou em qualquer 
outro lugar, com o objetivo de conseguir uma vaga na universidade 
(jm). 

 

2018 tá sendo muito puxado por causa das duas obrigações: estudar 
na escola, conseguir boas notas na escola e também estudar fora, 
cobrir conteúdos, pra ti conseguir uma nota boa pra poder entrar 
numa faculdade. Isso tá sendo muito, muito difícil, tanto que eu já me 
perdi 3 vezes tentando estudar sozinha e eu não consigo levar numa 
linha reta. Eu sempre acabo ou me perdendo na escola ou me 
perdendo fora dela. Então tá sendo difícil, muito difícil. Eu tento 
estudar direto, o máximo. Eu reservo uma hora pra estudar 
conteúdos fora da escola e outra hora pra estudar conteúdos que tão 
sendo repassados na sala, isso me ajuda a separar as coisas e me 
ajuda a aprender melhor (gf). 

 

Estes estudantes admitem ser um ano corrido e difícil por ser preciso conciliar 

o estudo dentro e fora da escola, pois, para que consigam uma vaga no Ensino 

Superior, é necessário reforçar conteúdos que não são vistos na sala de aula. Com 

visão descrita a partir das dificuldades, identificamos: 

 

Difícil, porque tu vai sair do Ensino Médio e vai entrar em outra 
realidade, e outra realidade que eu falo é amadurecimento tanto na 
vida quanto, tu vai deixar de ver alguns amigos, sabe? Tá sendo bem 
difícil, mas sobre os estudos tá sendo bom, mas lá eles passam o 
básico, sabe? Não é como tá num cursinho pra ter, porque eu tenho 
que estudar em casa a maior parte. Vai ser difícil e tá sendo difícil 
(af). 

 

Tá bem complicado. Como tu disse que é difícil, as vezes, eu fico 
bem triste, porque eu penso: ah vai acabar e tals e eu não vou ver 
toda a tarde os meus amigos. Sobre conciliar, a gente sai as vezes, 
nós mesmos, eu com eles, a gente marca, a gente vai pra pizzaria, 
mas é bom. Eu me sinto bem triste, na verdade, sobre isso. Eu sinto 
um pouco de pressão da minha família (df). 

 

Para estas estudantes, a dificuldade está na preocupação com o término do 

Ensino Médio, o amadurecimento e a tristeza ao ter que deixar de ver os amigos 

com frequência. Af possui opinião semelhante à de jm e gf no que se refere ao 
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reforço do estudo em casa, contudo, considera que está sendo bom. Df declara que 

consegue conciliar os estudos e momentos de lazer com os amigos, mas ressalta 

que sente um pouco de pressão da família. Afinal, há quem acredite que a atenção 

do estudante concluinte do Ensino Médio deve estar voltada exclusivamente para os 

estudos, deixando de lado o lazer e distrações. Entretanto, há quem discorde deste 

argumento: 

 

Eu vejo a aflição principalmente das meninas lá da minha sala, elas 
ficam direto estudando pro Enem. Tem que estudar pro Enem, 
aquela pressão, certo, eu estudo também, mas só que quando eles 
me chamam pra sair, eu vou porque eu sou ser humano, né? Preciso 
de mais diversão pra descontrair um pouquinho. Então, já como é o 
ano de conclusão, eu tenho que me esforçar bastante, mas também 
me divertir um pouco. Até que eu não tô tendo pressão (gm). 

 

Para gm, é preciso se esforçar nos estudos, mas sair com os amigos para se 

distrair também é essencial. Ele discorda da aflição sentida pelas colegas de sua 

turma e admite que não está sendo pressionado, o que nos faz pensar que está 

vivendo um ano tranquilo. 

Além dessas percepções marcadas por preocupações, identificamos outras: 

 

Tá sendo um pouco difícil, porque apareceu a oportunidade de 
trabalho, de estagiar, e eu aceitei, porque eu via que viria pra somar 
na minha vida, mais conhecimento e experiência e tudo mais, só que 
tá sendo um pouco difícil, porque agora o terceiro ano do Ensino 
Médio é bem puxado, muito trabalho individual, trabalho em grupo, 
seminário que faz a gente ter que passar quase uma semana 
estudando, as vezes, quando dá tempo, tem que tá preparando. Aí 
tem que conciliar estudo, tem que conciliar também a família que não 
dá pra esquecer. Tá sendo bem puxado mas a gente tá indo né?! Eu 
sou estagiária no INSS (cf). 

 

Cf admite que está sendo um pouco difícil por ter que conciliar estudo, 

trabalho e família e declara que no 3º ano do Ensino Médio é exigido muitos 

trabalhos individuais e em grupos, o que torna o estudo mais árduo. Além desta 

ideia, temos ainda: 

 

Não é fácil estudar na escola por causa da dificuldade que 
enfrentamos de nossa casa para a escola. Temos que enfrentar 
maresias no mar com risco de afundar no rio, acorda de madrugada 
pra vim pra escola estudar para termos um futuro maravilhoso (ef). 

 



107 
 

Assim, 2018 tá sendo um ano bem difícil para o estudante do Ensino 
Médio. 2018 foi um ano que ficou mais difícil, ficou mais complicado, 
e eu tento conciliar minha vivência assim com o estudo quase não 
conseguindo, porque, por exemplo, eu acordo lá 4 horas da 
madrugada, é difícil acordar 4 horas da madrugada no interior, aí o 
barco passa 4:45, eu venho pra cá a gente entra 5 pras 7h, voltamos 
13:30 as vezes 14h pra casa, né? Eu tenho que almoçar e descansar 
pelo menos 1 horinha e o tempo que resta, né é pouquíssimo o 
tempo que resta pra fazer o trabalho. É difícil conciliar, eu não 
trabalho, mas eu ajudo da maneira que posso, no que eu posso. Eu, 
como falei, não trabalho né, minha mãe falou que mesmo ela não 
tendo muitas condições, ela pretende me bancar até eu conseguir 
algo pra retribuir. Então eu tento colocar a escola no principal, fazer a 
escola o meu caminho. Então eu não me preocupo muito com as 
outras coisas. Quanto à vivência no interior, a semana toda eu tô 
aqui em Boa Vista. Eu tenho que vir de segunda a sexta e, às vezes, 
alguns sábados aí pra fazer o curso. Eu tenho, no mínimo, quando 
eu chego daqui em casa, 3 ou 4 horas livres que eu posso ajudar em 
alguma coisa. É muito complicado, porque, como eu falei, de 
segunda a sexta eu venho pra escola, alguns sábados eu faço curso, 
dia de domingo eu tenho igreja, aí a parte religiosa, e na segunda 
começa tudo de novo até terminar o ano. Por isso muita gente para, 
né? Muitos alunos ficam pelo caminho, porque é muito difícil (im). 

 

Para estes jovens, o ano de 2018 está sendo difícil por ser preciso acordar 

cedo e deslocar-se até o município, correndo riscos, a fim de estudar. Im admite que 

concilia estudo e demais dimensões da vida como pode, mas que prioriza a sua 

responsabilidade com o estudo, pois tem apoio familiar para isso. 

Além desses depoimentos destacados por identificarmos alguns desafios 

enfrentados pelos estudantes ao descreverem como está sendo o ano de 2018, 

percebemos outros com visões mais positivas, marcados pela objetividade como: 

“Muito bem, eu durmo e estudo bastante. Tá normal. Não tá sendo tão pressão 

assim” (km), entre outras interpretações mais desenvolvidas: 

 

Eu tô no 3º ano e é muito legal, é uma fase da tua vida que tu nunca 
vai voltar, então tu tem que aproveitar ao máximo. Quando eu passei 
pro 2º ano, todo mundo dizia “a gente vai se despedir”, porque 
quando tu entra no 1º parece que nunca vai acabar, mas quando tu 
chega no 3º, tu tá se despedindo, então são muitos trabalhos, muito 
esforço, tem que tá super dedicado em conseguir aquilo que tu 
almeja, tu precisa tá se esforçando ao máximo. O teu interesse é 
fundamental, então eu tento conciliar ao máximo com as coisas do 
meu dia a dia. Por exemplo, eu que tô trabalhando dia de sábado, a 
semana inteira é corrida pra mim, final de semana então, ainda mais 
quando chega perto de avaliação que tem trabalhos avaliativos, tudo 
fica num bloco de neve, só que o teu esforço, o teu desejo de saber 
que isso vai ser fundamental lá na frente te faz vencer todas as 
barreiras (bf). 
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2018 tá sendo o melhor ano pra mim dentro da escola, porque eu tive 
uns problemas nos anos anteriores no João XXIII, mas esse ano eu 
tô conseguindo me dedicar mais aos estudos e tô conseguindo 
conciliar algumas coisas na minha vida pessoal fora da escola e 
dentro da escola (ff). 

 

Pra mim está sendo ótimo, porque graças a Deus eu estou com vida 
e saúde, principalmente porque estou terminando o Ensino Médio. 
Tenho fé em Deus que esse outro ano eu estarei cursando uma 
faculdade e conciliar tenho o pensamento de terminar todos os meus 
objetivos e me formar daqui com um tempo (fm). 

 

Tá sendo um ano legal, porque eu tô conseguindo fazer o que eu 
queria que era focar nos estudos, vou melhorar em muito e espero 
conseguir passar na faculdade. E em relação a conciliação, foi 
complicado no começo porque eu era um vagabundo, não tinha o 
que fazer mais. Nada. Não tava nem aí pros estudos, mas começou 
esse ano e eu decidi mudar (hm). 

 

Identificamos no discurso destes estudantes um prazer por estar no último 

ano do Ensino Médio, apesar de viverem atarefados com as atividades exigidas na 

sala de aula, como confirma a estudante bf. Ff declara estar no melhor ano de sua 

vida por ter superado problemas na instituição. Fm acredita que no próximo ano 

estará cursando uma faculdade e hm admite que está conseguindo focar nos 

estudos. 

Estes estudantes estão se despedindo do Ensino Médio, da Escola João XXIII 

e talvez até do município de São Sebastião da Boa Vista. Há quem afirme que 2018 

está sendo um ano corrido e difícil, cheio de atividades escolares. Percebemos o 

determinismo dos entrevistados ao identificar, em suas falas, a preocupação com os 

estudos, na escola e em casa, a fim de estar mais preparado para as provas de 

vestibular. Para outros, a dificuldade está na separação dos amigos, em ter que 

abandonar as rotinas frequentes de estudos e distrações com os colegas de classe. 

 

7.3 Futuro e projetos de vida 

 

Quem nunca se flagrou pensando em como estaria daqui há 10 anos? Se 

conseguiria realizar os planos compartilhados, ainda na adolescência, com amigos, 

pais e professores; se teria sua própria casa, vida financeira estável, um bom 

emprego, se estaria casado ou não; se mudaria de cidade, estado ou país. 
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A conclusão do Ensino Médio fecha um ciclo muito importante na vida dos 

jovens estudantes e inicia outro repleto de expectativas, sobre o futuro, o novo, o 

que virá: mais liberdade, independência, novas responsabilidades. Os jovens 

estudantes boavistenses, admitem seus planos para o futuro após o Ensino Médio 

da seguinte forma: 

 
Eu pretendo cursar uma universidade pública federal ou estadual em 
Belém ou pode ser pra fora do estado. Eu tô com um projeto pra ir 
pra fora do Brasil, como eu sou evangélica, a igreja dá suporte, só 
que ainda não é nada concreto, mas eu quero ir pra fazer 
universidade de medicina (bf). 

 

Pretendo fazer faculdade para Pedagogia e me tornar um grande 
professor de Biologia (jm). 

 

Entrar numa faculdade pública de medicina veterinária. Eu já tenho 
pensado muito nisso de mudar de cidade. Eu tenho alguns planos. 
Pensei em morar com uma amiga e conseguir um emprego pra 
ajudar meus pais a pagar as despesas que é morar fora daqui (gf). 

 

Eu fico um pouco indecisa entre direito, eu quero a questão da 
justiça. Medicina era uma paixão minha, mas que ficou um pouco no 
passado. Então eu quero fazer direito pra poder cursar, pra poder ser 
promotora, pretendo continuar os estudos, não pretendo parar (ff). 

 

Ingressar numa faculdade para assistência social, aí depois arranjar 
um emprego, mas eu teria que mudar de cidade. Eu quero mudar 
daqui. Eu tenho uma irmã que mora pra lá, então no caso eu iria 
morar com ela. A mamãe quer, só que o papai é muito apegado 
assim, então ele não gosta muito da ideia da gente morar longe dele, 
mas eu penso muito em ir (df). 

 

Eu tenho a expectativa de conseguir uma vaga numa universidade, 
pelo Enem, mas a gente sempre tem que ter o plano B e a minha 
família e eu, a gente tá se programando pra, caso eu não passe, faça 
um cursinho em Belém. Eu tô na dúvida, mas pensei em fazer letras 
e serviço social (cf). 

 

Estes estudantes têm em comum, não apenas os mesmos professores e 

ensino, mas os planos de continuar os estudos e ingressar no Ensino Superior. Eles 

sabem da necessidade de mudar-se para outras localidades se quiserem concretizar 

os planos. Há quem fale em mudar-se até para fora do estado ou do Brasil, como a 

estudante bf, e há também quem fale em trabalhar para ajudar os pais a pagar as 

despesas de morar fora de São Sebastião da Boa Vista, como a estudante gf. 
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Entretanto, há estudantes que possuem os mesmos planos de continuar os 

estudos no Ensino Superior, mas com algumas diferenças:  

 

Pretendo passar no que eu quero, fazer cursinho e pré-enem. Cursar 
faculdade pública, porque eu não quero dar mais esse peso, porque 
a minha irmã não passou e faz técnico em enfermagem, então duas 
filhas pra sustentar numa faculdade eu acho muito pesado (af). 

 

Pretendo fazer curso até entrar em uma faculdade na área que eu 
quero que é enfermagem. Tenho bastante apoio dos meus pais. 
Também vou me esforçar bastante para conseguir estudar em uma 
faculdade pública, porque as condições não são muito boas pra 
pagar uma faculdade particular, mas se eu não conseguir passar em 
uma faculdade pública, vou dar um jeito e fazer uma particular (ef). 

 

Eu falei assim pra mamãe que eu quero descansar um pouco porque 
3 anos nessa corrida, cansa bastante, né? Eu pretendo descansar 
um pouco e depois eu quero fazer um cursinho, um cursinho básico 
pra começar. O professor de informática aconselhou a gente a fazer 
auxiliar administrativo, que pra quando vier num concurso público né, 
nós já estejamos preparados pra fazer. Ter um emprego pra 
conseguir a faculdade (im). 

 

Para estes estudantes, a concretização do objetivo de ingressar no Ensino 

Superior começa com o auxílio de um cursinho pré-vestibular. Ef declara estar 

determinada a cursar uma faculdade, pois afirmar que se não conseguir passar em 

uma pública, vai “dar um jeito e fazer uma particular”. Isso demonstra que seu 

objetivo é continuar os estudos, apesar das dificuldades que observa. 

O estudante im não vê, embora deseje, a necessidade da continuidade 

imediata dos estudos. Ao afirmar que deseja descansar antes de continuar os 

estudos para o Ensino Superior, indica certo desgaste em ser um estudante de 

Ensino Médio e ribeirinho. Após um período para “descansar”, é que vê o 

prosseguimento dos estudos após o cursinho preparatório. 

Além destes planos, encontramos ainda: 

 

Pretendo entrar na faculdade, de preferência pública que é mais 
legal, pro curso de medicina, porque não tem curso próprio pra ser 
legista. Aí depois disso, terminar a faculdade e trabalhar no IML (hm). 

 

Pretendo continuar meus estudos e fazer química industrial em 
qualquer faculdade que eu passar, mas de preferência pública que é 
melhor e tem mais vantagens (km). 
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Eu pretendo cursar uma universidade, né e me formar pra ser 
alguém na vida. Uma particular mesmo (fm). 

 

Estes estudantes fizeram planos semelhantes aos do primeiro grupo, mas o 

que chama a atenção é a justificativa do estudante hm ao afirmar que a universidade 

pública “é mais legal”, ou do km ao declarar que “é melhor e tem mais vantagens”, 

enquanto que o fm afirma, como se fosse um contentamento, cursar uma faculdade 

particular, como quem diz: “para mim é suficiente”. 

Por fim, destacamos o último depoimento acerca dos planos para o futuro 

após o Ensino Médio: 

 

Eu tenho o sonho de ser marinheiro e de marinheiro quero me formar 
como engenheiro naval e, uns anos depois, eu quero me formar 
como matemático e físico. Eu terei que mudar de cidade, mas tenho 
família lá pra me dar suporte (gm). 

 

Este estudante possui planos voltados para a carreira de marinheiro, formar-

se em Engenheiro Naval para atuar na Marinha, mas ao mesmo tempo, demonstra 

que pretende continuar estudando e ter outras profissões, como se houvesse uma 

indecisão. 

É importante destacar que todos os jovens entrevistados traçaram planos 

para após o Ensino Médio voltados para a continuação dos estudos. Há até quem 

tenha projetos para depois da graduação. Contudo, identificamos, em meio as falas, 

que alguns estudantes demonstram certa indecisão quanto ao curso, pois elencam 

diversas áreas, enquanto outros consideram a necessidade de fazer primeiro um 

curso preparatório para então concorrer a uma vaga na faculdade.  

Porquanto, podemos perceber que o jovem boavistense se preocupa com o 

futuro e faz da escola o caminho para obter um amanhã mais favorável. Apesar das 

dificuldades enfrentadas diariamente, seja por acordar cedo, por não ter salas 

equipadas e/ou professores, muitas vezes, demonstrando desinteresse, estes 

estudantes continuam a frequentar, fazem planos e acreditam na mudança de vida a 

partir da escolarização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho visou analisar a trajetória biográfica de estudantes do Ensino 

Médio da Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII, localizada no município de 

São Sebastião da Boa Vista, na Ilha de Marajó, Pará, intencionando compreender as 

perspectivas dos jovens boavistenses em crescer pessoal e profissionalmente 

através dos estudos e o significado que atribuem à escola a partir de suas 

esperanças no futuro. 

Para tanto, objetivou-se compreender o valor e o significado da escola para 

os jovens estudantes do Ensino Médio, além de delinear os motivos que levam os 

alunos a continuidade dos estudos após o Ensino Médio, bem como identificar os 

desafios enfrentados pelos estudantes até a chegada ao Ensino Médio e delinear a 

perspectiva de vida para o futuro após a conclusão dos estudos no Ensino Médio. 

De acordo com as características desta pesquisa, foi utilizada a abordagem 

qualitativa a fim de discutir, a partir das percepções, pensamentos e 

comportamentos dos jovens entrevistados, a realidade vivida na região. Com isto, 

analisou-se o significado da escola, bem como a trajetória e os desafios para a 

continuação dos estudos após o Ensino Médio. 

Nessa perspectiva, buscou-se relatos de experiências de professores 

aposentados e jovens boavistenses, representados por estudantes do Ensino Médio 

e alguns que já concluíram a Educação Básica. Adotou-se, para isso, o enfoque 

fenomenológico, que mostrou o que é apresentado pelos sujeitos e esclareceu esse 

fenômeno com a descrição da experiência vivida por eles. 

Esta pesquisa foi realizada a partir de um Estudo de Caso que nos 

possibilitou compreender conceitos, explicações e o entendimento detalhado do 

contexto vivido pelos jovens boavistenses. Assim, realizamos a coleta de dados em 

dois momentos: a) estudo de documentos históricos e b) através de entrevistas 

narrativas, ricas em detalhes de experiências pessoais, marcadas por 

espontaneidade que nos permitiu interpretar diferentes percepções. 

Como procedimento de análise dos dados, utilizamos a proposta de Schütze 

a fim de explorar as entrevistas narrativas através dos 6 passos propostos por ele. A 

partir da transcrição detalhada do material verbal, comparamos os casos, colocando-

os dentro do contexto e estabelecendo as semelhanças encontradas. 
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A pesquisa foi realizada no município de São Sebastião da Boa Vista e contou 

com a participação de 27 pessoas dentre estudantes de Ensino Médio, jovens que 

concluíram a Educação Básica e Professores aposentados e de referência no 

município. 

Os professores entrevistados relataram experiências vividas em São 

Sebastião da Boa Vista. Foi a partir de suas descrições que conseguimos compor a 

história do município, bem como a da Escola João XXIII. Suas memórias repletas de 

detalhes foram de grande importância para o capítulo III e V deste trabalho. 

A análise dos dados das entrevistas realizadas com os jovens concluintes da 

Educação Básica nos revelou diversas percepções, muitas delas, marcadas por 

críticas relacionadas às deficiências encontradas em São Sebastião da Boa Vista. 

Os jovens destacaram carências na área educacional, bem como na saúde, 

segurança e lazer. Admitiram a necessidade e dificuldade em ter que sair para 

buscar Ensino Superior fora do município e a visão subestimada que a população, 

muitas vezes, tem com relação a coragem destes em partir em busca de melhores 

oportunidades.  

No que se refere aos dados obtidos junto a estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio, destacamos três posições reveladas acerca da visão de ser um jovem 

boavistense. Em todas, observamos que estes nasceram e cresceram no município, 

estão acostumados com a realidade vivida ali, mas admitem o desejo em ter outras 

opções para lazer, esporte, educação e saúde. Identificamos visões positivas, 

porém, as negativas se sobressaem por serem marcadas por críticas. 

Ao serem indagados sobre a rotina e a relação com os espaços públicos e 

com as pessoas que moram em São Sebastião da Boa Vista, identificamos 

respostas acentuando os desafios enfrentados pela população. Nos relatos, é 

possível reconhecer uma juventude que se importa com as condições 

infraestruturais em que se encontra o município e mesmo com as dificuldades 

apontadas, há muitos que ainda buscam se divertir de forma sadia, desejando mais 

investimentos não apenas na área do lazer, mas também na educação e saúde. 

Ao relatarem como é ser um estudante da Escola João XXIII, os jovens 

consideraram alguns empecilhos relacionados aos métodos de ensino e 

aprendizagem, por ainda serem marcados pelo tradicionalismo, além de deficiências 

no que se refere a infraestrutura da instituição, contudo, muitos dos entrevistados 

admitem ser bom, honroso e destacam as boas relações com os colegas e 



114 
 

professores, bem como algumas aulas diferenciadas, proporcionadas através de 

debates e discussões que fogem do modelo arcaico, como o que mais gostam na 

escola. 

Os jovens entrevistados revelaram ter boas relações com os colegas de 

classe e apresentaram-se determinados e focados para continuar os estudos e 

buscar novas oportunidades, após o Ensino Médio. Contudo, ao relatarem as 

dificuldades encontradas no percurso escolar, identificamos duas posições 

caracterizadas por estudantes ribeirinhos, que admitem o acesso a instituição como 

o maior obstáculo, devido morarem distantes do município, e outra descrita pelos 

jovens moradores da sede municipal, que consideram impedimentos relacionados 

ao nível do ensino, afirmando ser insuficiente para concorrer a uma vaga em 

universidades, além de reclamarem de alguns professores, alegando mostrarem-se 

desinteressados em repassar o conteúdo com eficácia. 

Os jovens estudantes admitiram receber incentivo dos pais, desde a infância, 

para que se dediquem exclusivamente a estudar. Muitos declaram receber apoio 

principalmente daqueles que não tiveram acesso ao estudo em seu tempo.  Assim, 

para a maioria das famílias dos entrevistados, o estudo é considerado importante 

devido as chances que disponibiliza. A partir disso, observamos que o significado 

que os jovens atribuem a escolarização advém do desejo de alcançar seus 

objetivos, fazendo da escola um meio para obter melhores oportunidades de 

empregos e ter um futuro favorável que os possibilite ajudar, também, seus 

familiares. 

 No que tange as contribuições da escola para os projetos de vida, os 

entrevistados consideram os ensinamentos e motivações dos professores. No 

entanto, segundo eles, os métodos utilizados, por estes, para a transferência dos 

conteúdos tornaram-se ineficientes, haja vista que dificulta a compreensão de 

assuntos considerados simples, além da falta de aprofundamento. Os jovens 

admitiram também a ausência de informações relacionadas a processos seletivos 

para universidades, o que seria de grande importância para estes estudantes que 

estão saindo do Ensino Médio. 

Sendo o último ano escolar para estes estudantes, é possível imaginar a 

aflição ao se preparar para o que virá posteriormente. Para alguns está sendo um 

ano difícil, repleto de atividades escolares. Assim, é possível perceber a 

determinação dos jovens ao destacarem o ritmo acelerado de estudo, na escola e 
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em casa, a fim de preparar-se melhor para os processos seletivos. Contudo, para 

outros, os desafios refletem no pensamento de ter que abandonar as rotinas ao lado 

dos colegas de classe. 

Todos os entrevistados pretendem continuar os estudos após o Ensino Médio. 

Alguns possuem certa indecisão quanto ao curso, visto que destacam diversas 

áreas, enquanto outros consideram a necessidade de ingressar primeiro num 

cursinho pré-vestibular a fim de preparar-se para concorrer a uma vaga na 

universidade. 

Porquanto, pode-se afirmar que o jovem boavistense se preocupa com o 

futuro, tem expectativas de qualificar-se para o mercado de trabalho e adquirir uma 

boa posição social, por meio da educação. Sendo assim, os entrevistados admitem 

ver na escola o caminho mais certo para obter um amanhã favorável. Apesar das 

dificuldades enfrentadas diariamente, admitem os planos e a crença na mudança de 

vida através da escolarização. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
 

APÊNDICE I – PROFESSORES APOSENTADOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima 

citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estou realizando. A colaboração, neste estudo, de seus relatos através 

de entrevistas, contribuirá não só com a sociedade, mas também com a academia, 

caso desista não haverá nenhuma espécie de prejuízo a você. 

Muito obrigada! 

 

 

A proposta consiste no estudo da “Juventude e Ensino Médio em São 

Sebastião da Boa Vista: trajetórias, desafios e perspectivas de futuro”. 

Para esta pesquisa, serão realizadas entrevistas com professores, 

profissionais e estudantes antigos ou atuais da Escola Estadual de Ensino Médio 

João XXIII. 

Objetivo com esta pesquisa: Compreender o valor e o significado da escola 

para os jovens estudantes do Ensino Médio do município de São Sebastião da Boa 

Vista, bem como delinear os motivos que levam os alunos a continuidade dos 

estudos e a perspectiva de vida para o futuro após a conclusão no Ensino Médio, 

além de identificar os desafios enfrentados pelos estudantes até a chegada ao 

Ensino Médio.  

No caso de alguma dúvida ou consideração, a responsável pela pesquisa é 

Angélica Paula Ferreira Gomes portadora do RG 6586737 e CPF 016.352.322-36, 

estudante do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, orientada pela professora 

Lucélia de Moraes Braga Bassalo, docente da Universidade do Estado do Pará – 

UEPA, situada na Rua do Una, nº 156, Telégrafo. 
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Garanto a retirada do consentimento a qualquer momento, assim como o 

abandono de participação no estudo sem qualquer prejuízo. As informações serão 

analisadas e fica garantido o sigilo da identificação dos e das participantes. 

Os/as participantes têm o direito de serem mantidos/as atualizados/as sobre 

os resultados que sejam do conhecimento da pesquisadora. Não há despesas 

pessoais para os/as participantes nem compensação financeira relacionada à sua 

participação.  

Estou ciente do compromisso da pesquisadora de utilizar dados e o material 

coletado somente para pesquisa e que poderão ser divulgados em meios científicos 

(congressos, revistas, artigos, etc.) nacionais e internacionais. Declaro estar 

suficientemente informado(a) a respeito do que li descrevendo este estudo. 

Fica claro para todos quais são as propostas do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, as garantias de confiabilidade e de esclarecimentos pertinentes a 

pesquisa. Fica claro também que a participação é isenta de despesas, de 

compensação financeira e que não oferecem riscos morais, psicológicos, de vida e 

de saúde. 

Eu, _________________________________________________________, 

autorizo a utilização dos dados obtidos na realização da dinâmica acima citada, para 

fins científicos e educacionais, realizada com a estudante da pesquisa da UEPA, 

Angélica Paula Ferreira Gomes, estudante do sétimo semestre matutino. 

 

Belém, ______ de _______________ de 2018. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

APÊNDICE II - JOVENS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima 

citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a 

pesquisa que estou realizando. A colaboração, neste estudo, de seus relatos através 

de entrevistas, contribuirá não só com a sociedade, mas também com a academia, 

caso desista não haverá nenhuma espécie de prejuízo a você. 

Muito obrigada! 

 

 

A proposta consiste no estudo da “Juventude e Ensino Médio em São 

Sebastião da Boa Vista: trajetórias, desafios e perspectivas de futuro”. 

Para esta pesquisa, serão realizadas entrevistas com professores, 

profissionais e estudantes antigos ou atuais da Escola Estadual de Ensino Médio 

João XXIII. 

Objetivo com esta pesquisa: Compreender o valor e o significado da escola 

para os jovens estudantes do Ensino Médio do município de São Sebastião da Boa 

Vista, bem como delinear os motivos que levam os alunos a continuidade dos 

estudos e a perspectiva de vida para o futuro após a conclusão no Ensino Médio, 

além de identificar os desafios enfrentados pelos estudantes até a chegada ao 

Ensino Médio.  

No caso de alguma dúvida ou consideração, a responsável pela pesquisa é 

Angélica Paula Ferreira Gomes portadora do RG 6586737 e CPF 016.352.322-36, 

estudante do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, orientada pela professora 

Lucélia de Moraes Braga Bassalo, docente da Universidade do Estado do Pará – 

UEPA, situada na Rua do Una, nº 156, Telégrafo. 
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Garanto a retirada do consentimento a qualquer momento, assim como o 

abandono de participação no estudo sem qualquer prejuízo. As informações serão 

analisadas e fica garantido o sigilo da identificação dos e das participantes. 

Os/as participantes têm o direito de serem mantidos/as atualizados/as sobre 

os resultados que sejam do conhecimento da pesquisadora. Não há despesas 

pessoais para os/as participantes nem compensação financeira relacionada à sua 

participação.  

Estou ciente do compromisso da pesquisadora de utilizar dados e o material 

coletado somente para pesquisa e que poderão ser divulgados em meios científicos 

(congressos, revistas, artigos, etc.) nacionais e internacionais. Declaro estar 

suficientemente informado(a) a respeito do que li descrevendo este estudo. 

Fica claro para todos quais são as propostas do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, as garantias de confiabilidade e de esclarecimentos pertinentes a 

pesquisa. Fica claro também que a participação é isenta de despesas, de 

compensação financeira e que não oferecem riscos morais, psicológicos, de vida e 

de saúde. 

Eu, _________________________________________________________, 

responsável por ______________________________________________________, 

autorizo a utilização dos dados obtidos na realização da dinâmica acima citada, para 

fins científicos e educacionais, realizada com a estudante da pesquisa da UEPA, 

Angélica Paula Ferreira Gomes, estudante do sétimo semestre matutino. 

 

Belém, ______ de _______________ de 2018. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
 

APÊNDICE III 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES APOSENTADOS DE SÃO 

SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

 

1. Há uns resumos históricos em sites e/ou trabalhos escolares que afirmam que 

a origem do município vem dos tempos coloniais. Você sabe como surgiu o 

município de São Sebastião da Boa Vista e por que possui esse nome? 

2. Além desse nome, ouve-se falar em Veneza Marajoara, a explicação para 

esse título advém dos rios, igarapés e furos que o entrecortam? Fale um 

pouco deles. 

3. Falando sobre a população boavistense, como você descreveria suas 

características principais no que se refere à constituição física, gostos e 

preferências? 

4. Ao longo dos anos, o município passou por uma série de mudanças para que 

se tornasse o que é hoje; algumas foram positivas outras negativas. Quais 

mudanças você consegue identificar tanto no desenvolvimento estrutural 

físico e geográfico quanto populacional do município? E o que não mudou 

quase nada? 

5. Sendo um município pequeno e sem muito desenvolvimento, supõe-se que a 

diversidade de empregos era pouca. Quais eram as principais ocupações e o 

meio de subsistência da população boavistense? 

6. No mês de janeiro celebra-se a festividade de São Sebastião, santo padroeiro 

do município. Como começou essa festividade e o que mudou ao longo dos 

anos? 

7. Ainda falando sobre festas religiosas, quais as principais manifestações que 

acontecem no município, em quaisquer igrejas, na época conhecida como 

quaresma? Por exemplo, na igreja católica é comum o costume dos tapetes 

de serragens nas ruas, assim como a Via Sacra. Você percebe alguma 
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importância nessas programações para a população? Nas demais igrejas 

esse período religioso é importante? Você sabe informar se ele recebe a 

mesma denominação? 

8. E em relação ao círio de Nazaré no município, quando começou a procissão 

que leva a Berlinda até a Vila Cocal e por que a decisão de realizá-la no 

mesmo dia do Círio principal, qual seja, Círio de Belém do Pará? 

9. Quanto às manifestações culturais, o que havia no passado e o que mudou 

ao longo dos anos? 

10. Há muitos anos é celebrado o Festival do Açaí, festa que reúne milhares de 

pessoas no município. Você sabe dizer como se originou e quais as 

mudanças ocorridas na festa ao longo dos anos? 

11. O mês de junho é bastante festejado no município com quadras juninas, 

comidas típicas, cordões de boi-bumbá etc. Estes são eventos culturais de 

longos anos ou recentes? Como surgiram e o que mudou com o tempo? 

12. Se hoje os espaços de lazer no município são poucos, supõe-se que no 

passado estes quase não existiam. Assim, como os jovens usavam o tempo 

livre antigamente? 

13. São Sebastião é um município pequeno onde atualmente seus meios de 

transportes mais utilizados são bicicleta e motocicleta. Sendo o mesmo 

cercado por rios que permitem o acesso ao município apenas pelas águas ou 

ar, como você descreveria essas viagens e quais as mudanças ocorridas 

nessa área com o tempo? 

14. O município possui mais ou menos 5 escolas que disponibilizam ensino 

gratuito para a população. Desta forma, como se deu o processo de 

implantação de escolas e quais mudanças ocorreram na educação 

boavistense ao longo dos anos? 

15. Atualmente, a Escola João XXIII é a única que disponibiliza o Ensino Médio 

no município. Você sabe dizer quem fundou a escola e as mudanças 

ocorridas na instituição ao longo dos anos? 

16. Nos últimos anos, supõe-se que o número de jovens boavistenses que 

concluíram o Ensino Médio e se mudaram para outros locais a fim de dar 

continuidade aos estudos e/ou qualificar-se profissionalmente, cresceu em 

relação ao passado. Na sua opinião, a que se deve esse crescimento? Você 
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sabe dizer em que ano se formou a primeira turma na escola João XXIII e o 

que os alunos fizeram após a conclusão? 

17. A escola atualmente atende alunos do município e dos arredores. Era assim 

no passado?  

18. Hoje em dia, é comum, principalmente em municípios pequenos, que jovens 

estudantes trabalhem no contraturno. No passado, os jovens trabalhavam? 

Qual era a rotina de um estudante boa-vistense? 

19. Atualmente, a Escola João XXIII possui aparelhos tecnológicos que ajudam 

no processo de ensino-aprendizagem. Como eram os materiais utilizados 

pelos professores e alunos em sala de aula antigamente? 

20. Em relação aos desfiles escolares de 7 de setembro, nos últimos anos, 

tornou-se costume as bandas de fanfarra que atraem um bom número de 

alunos (e ex-alunos), com direito a grandes ensaios e programação noturna 

na Praça da Matriz. Como eram os desfiles escolares do passado? Estes 

tinham o caráter de “disputa” pela melhor banda/escola? 

21. Não raro, ocorrem eleições para a escolha do novo uniforme escolar. Esta é 

uma questão que, às vezes, gera conflito devido os alunos discordarem da 

vestimenta exigida e apresentada pela instituição. Quando você estudava 

existia esse tipo de conflito e/ou eleição? Como era o uniforme escolar e 

quais as regras da instituição? 

22. Atualmente, a prefeitura disponibiliza embarcações e barqueiros que buscam 

e levam alunos do interior para o município. No passado havia essa 

preocupação com os estudantes que moravam aos arredores do município? 

Como os alunos chegavam à escola? 

23. Hoje em dia a escola possui um bom número de professores de diversas 

disciplina. Você sabe quantos professores atuavam na instituição no 

passado? como era a relação entre professores e alunos? 

24. Você consegue descrever a diversidade de jovens estudantes boavistenses 

que tentam, a todo custo, estudar, apesar de um futuro com Nível Superior 

e/ou qualificação profissional incerto ali mesmo? 
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APÊNDICE IV 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A JUVENTUDE BOAVISTENSE 

 

1. Como é ser um jovem boavistense? 

2. Como é a rotina de um estudante boavistense? 

3. O que levou você a continuar estudando apesar de possíveis desafios a 

serem enfrentados após a conclusão do Ensino Médio? 

4. Qual o significado da escola para você? 

5. Quais desafios você enfrentou até o ingresso no Ensino Superior? 

6. Sem muitas opções de lazer no município, o que você fazia no tempo livre? 
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APÊNDICE V 

PROPOSTA DE ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO DA ESCOLA JOÃO XXIII 

 

1. Como é ser um jovem boavistense? 

2. Como você vive o município de São Sebastião da Boa Vista, a relação com os 

espaços públicos, com as ruas, com as pessoas que vivem nele? 

3. Você pode falar um pouco sobre a importância de estudar para sua família? 

4. Como é ser um estudante do Ensino Médio da Escola João XXIII? 

5. O que você mais gosta na Escola João XXIII? 

6. Como a escola contribui para os seus projetos de vida? 

7. O que estudar significa para você? 

8. Você pode falar um pouco de como você é como estudante e em relação aos 

seus colegas? 

9. O ano de conclusão do Ensino Médio é geralmente bem difícil em função da 

tensão de conquistar uma vaga na universidade, se despedir da vida 

escolar... Como está sendo 2018 para você? Como você concilia os estudos 

e as demais dimensões da sua vida? 

10. Quais as principais dificuldades que você sente em relação a estudar ou a 

escola? 

11. O que você pretende fazer quando concluir o Ensino Médio? 

12. Tem algo que você gostaria de acrescentar? 
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ANEXO I 
LEI Nº 584, DE 23 DE OUTUBRO DE 1868 
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ANEXO II 
LEI Nº 595, DE 25 DE SETEMBRO DE 1869 
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ANEXO III 
LEI Nº 707, DE 5 DE ABRIL DE 1872 
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ANEXO IV 
LEI Nº 856, DE 31 DE MARÇO DE 1876 
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ANEXO V 
LEI Nº 944, DE 18 DE AGOSTO DE 1879 
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ANEXO VI 
LEI Nº 963, DE 8 DE MARÇO DE 1880 
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ANEXO VII 
LEIS Nº 1.094, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1882; 1.249, DE 30 DE ABRIL DE 1886; 

1.301, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1887; E 1.399, DE 5 DE OUTUBRO DE 1889 
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ANEXO VIII 
LEI Nº 2.116, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1922 
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ANEXO IX 
DECRETO-LEI Nº 4.505, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1943 
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