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RESUMO 

Em março de 2020, o Brasil anunciava sua primeira morte por Covid-19. Como forma 

de prevenção à transmissão do vírus, uma das primeiras medidas tomadas foi de 

suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades e, com isso, a pandemia 

impôs uma nova forma de vivenciar a escola que apontava questionamentos: quais os 

impactos produzidos pela ausência da escola presencial para as juventudes de ensino 

médio da rede pública? Com que(m) os/as jovens puderam contar diante da pandemia 

de Covid-19? Ao migramos do chão da escola para a tela dos dispositivos, o processo 

de (des)proteção social dos/as jovens é implicado? Essa dissertação se dedicou, 

portanto, a compreender as dimensões da (des)proteção social de jovens de ensino 

médio, na faixa dos 15 aos 18 anos, no período da pandemia de Covid-19, em que o 

chão da escola deslocou-se para o ambiente virtual, nas telas dos dispositivos 

eletrônicos. A pesquisa assume uma perspectiva plural da categoria juventudes, 

entendendo e dialogando a partir das inúmeras diferenças existentes no interior dos 

grupos juvenis. Além disso, apreende, pois, a (des)proteção social enquanto uma relação 

dialética, que tem na escola dimensão central para as juventudes. A partir de entrevistas 

em profundidade com seis jovens de duas escolas da rede pública de Santos, vinculados 

ao Programa de Iniciação Científica de Ensino Médio e a uma Extensão Universitária, 

se destacou as diversas experiências vivenciadas pelas juventudes, que demonstram 

processos simultâneos e contraditórios de proteção e desproteção social evidenciados 

nos desiguais acessos à educação, mesmo no interior da escola pública. Para além da 

escola, os/as jovens também apontaram outras dimensões da (des)proteção social em 

suas trajetórias: família, trabalho, assistência social, território, coletivos juvenis e 

religião. Entretanto, essas diferentes dimensões ainda estão distantes de uma proposta 

política de acesso universalizado para as juventudes. Por fim, ressalta-se a importância 

de estratégias intersetoriais, em que as diferentes políticas sociais se dediquem, de fato, 

a responder as necessidades da vida das juventudes, se integrem, dialoguem e 

componham ações conjuntas. Além disso, espera-se que a pesquisa forneça materiais 

que subsidiem políticas sociais de proteção em favor das juventudes, com projeções na 

universalização, integração e horizontalidade, em diálogo constante e intermitente com 

os/as jovens, em sua pluralidade.  

 

 

Palavras-chave: Juventudes; Proteção Social; Pandemia de Covid-19; Escola; Ensino 

Remoto.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Sobre o alívio?  

Se o alivio for um deus da mesma qualidade do tempo  

E eu puder ser seu guardião, ser seu sentinela, eu quero. 

Só pra saber onde me encontrar no melhor momento.  

Não falaria de alívio se não tivesse doído tanto,  

Tanto que eu não pude ser o mesmo ou o mesmo de antes.  

Porque a melhor versão de nós nunca foi na agonia,  

Na confusão dos ódios, na distração dos brancos.  

Cuide!  

Você é parte da minha parte viva, ô!  

E a gente ainda é a parte viva do mundo. 

DDGA - Rico Dalasam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

Considero importante trazer alguns elementos da minha trajetória para 

demonstrar o desenvolvimento da área de interesse dessa pesquisa. A presente 

dissertação parte da intenção de aprofundar minha trajetória acadêmica, dedicada ao 

campo da(s) Juventude(s) inserida(s) no território escolar. Durante a graduação em 

Serviço Social acumulei experiências a partir do tripé ensino, pesquisa
1
 e extensão

2
, 

possibilitando ampliar o arcabouço teórico acerca da temática.  

Cabe, portanto, em caráter introdutório, ressaltar os caminhos pelos quais trilhei 

e que me trouxeram até o objeto dessa pesquisa, como também a escolha metodológica 

e as autoras e autores com quem dialogo na dissertação do tema. 

Minha trajetória no curso de Serviço Social na Universidade Federal de São 

Paulo, iniciada em 2015, desde o princípio se desenvolveu junto a participação no 

projeto de extensão “Juventudes e Funk na Baixada Santista: território, redes, saúde e 

educação”
3
. Ingressei no projeto no primeiro mês de faculdade e lá permaneci até 2021. 

Foi a partir deste projeto que pude experienciar o tripé ensino-pesquisa-extensão e, 

também, aprofundar-me no trabalho e pesquisa junto às juventudes.  

Por meio da realização de oficinas
4
 em escolas da rede pública de ensino, me 

aproximei dos/as jovens de ensino médio, acumulando múltiplas experiências da força 

de uma extensão universitária, mas também de pesquisas eticamente comprometidas, 

através de duas Iniciações Científicas realizadas no interior desse grupo.  

Entre as experiências que marcam minha trajetória na extensão, ingressar no 

projeto “Protagonismo e Cidadania: Uma construção permanente”
5
 teve um importante 

                                                           
1
 Através de pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Trajetórias Juvenis e a Construção de Identidades 

de Intelectuais Orgânicos” pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), edital 

nº XII/2017, renovado em edital nº XII/2018 com o título “Trajetórias Juvenis e a Construção de 

Identidades de Intelectuais Orgânicos: aprofundamentos e novas histórias”. 
2
 Integrando o Projeto de Extensão “Juventudes e Funk na Baixada Santista: território, redes, saúde e 

educação” da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) entre os anos de 2015 e 2019 e o Projeto 

“Protagonismo e Cidadania: Uma Construção Permanente”, parceria entre o Núcleo de Políticas Públicas 

Sociais da UNIFESP e a ONG Concidadania - Consciência pela Cidadania entre os anos de 2016 e 2017. 
3
 O projeto de extensão atua desde 2014 junto a escolas da rede pública estadual de ensino da Baixada 

Santista, desenvolvendo ações voltadas prioritariamente para jovens escolares, compreendidos/as na sua 

pluralidade e enquanto sujeitos sociais e de direitos. É coordenado pelas Profa. Dra. Cristiane Gonçalves 

da Silva e Profa. Dra. Patrícia Leme de Oliveira Borba, compondo as ações do Laboratório 

Interdisciplinar Ciências Humanas, Sociais e Saúde (LICHSS) e do Núcleo UNIFESP da Rede Metuia – 

Terapia Ocupacional Social.  
4
 O grupo realiza Oficinas da Diferença (SILVA & BORBA, 2018), metodologia desenvolvida a partir da 

problematização das diferenças dos sujeitos, em que são compartilhados os significados e possibilidades 

de leitura sobre sexo e orientação sexual, gênero, saúde sexual e reprodutiva entre jovens. Investe-se, para 

tanto, na promoção de uma convivência pautada na equidade e no respeito às diferenças. 
5
 Projeto em parceria entre o Núcleo de Políticas Públicas Sociais da UNIFESP/Baixada Santista e a ONG 

Concidadania - Consciência pela Cidadania, ocorrido entre 2016 e 2017. 
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papel no meu caminho enquanto pesquisadora. O projeto tinha como eixo orientador o 

“protagonismo juvenil”
6
 (COSTA, 1998) e, a partir das vivencias enquanto 

extensionista nos anos de 2016 e 2017, fui impactada por essa perspectiva de apreender 

juventude e participação social, fazendo com que buscasse autoras e autores que 

embasavam o conceito, bem como aquelas e aqueles que produziam um discurso crítico 

acerca dessa proposta. 

Nesse interim, me aproximei dos estudos de Antonio Gramsci acerca das 

categorias „catarse‟ e „intelectual orgânico‟, a fim de discutir o protagonismo de jovens. 

Assim, desenvolvi dois anos de Iniciação Científica (IC)
7
 sob orientação da Profa. Dra. 

Patrícia Leme de Oliveira Borba, coorientadora dessa dissertação de mestrado.  

A pesquisa em questão buscou ressaltar a relevância dessas/es jovens para 

transformação e ampliação efetiva de seus direitos sociais, em uma posição, 

verdadeiramente, protagonista, assim, enquanto sujeitos sociais e de direitos 

(DAYRELL, 2003). Destaco, ainda, a escolha metodológica, que irá acompanhar minha 

trajetória nos estudos com as juventudes enquanto elemento basilar, ao elencar a 

importância da pesquisa participante, em colaboração e – radicalmente – em coautoria 

com os sujeitos da investigação. O resultado do processo de Iniciação Científica foi a 

composição de três narrativas de vida de jovens que, de alguma maneira, cruzaram o 

caminho do Projeto de Extensão. As narrativas foram construídas a partir da história 

oral (MEIHY, 2005) e em conjunto com as/os jovens, através de acompanhamentos 

territoriais e singulares (LOPES, BORBA E CAPPELLARO, 2011). 

Finalizei a graduação em Serviço Social no ano de 2019 com a apresentação de 

um Trabalho de Conclusão de Curso que aprofundou a trajetória de vida de uma das 

jovens que participaram da IC. Ainda neste ano, ingressei enquanto Pesquisadora 

Assistente – a partir de bolsa de Treinamento Técnico da Fundação de Amparo à 

                                                           
6
 Definido por Costa (1998) enquanto perspectiva de formação de um jovem autônomo, solidário e 

participativo, envolvido na solução de adversidades na comunidade, na escola e na sociedade através de 

participação ativa e construtiva. Tem como base a preocupação com a ausência dos jovens nos espaços de 

participação política, sob um discurso de desinteresse vivenciado pela juventude. O discurso do 

protagonismo juvenil foi utilizado pela primeira vez por uma organização não governamental, apropriado 

do conceito criado por Antonio Carlos Gomes da Costa e, mais tarde, incorporado por partidos políticos, 

escolas, mídia e, atualmente, presente na construção de políticas públicas. 
7
 Os resultados dessa pesquisa foram apresentados no IV Congresso Acadêmico da Unifesp e V 

Congresso Acadêmico da Unifesp. Além de divulgado em resumo nos Anais do V Seminário Nacional de 

Pesquisa em Terapia Ocupacional e, parcialmente, em artigo intitulado “Sobre o outro em nós: 

Intelectuais Orgânicos, Jovens e Escola Pública” (REIS, BORBA & GALVANI, 2020).  
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Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – na Pesquisa Temática Multicêntrica 

“Vulnerabilidades de jovens às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliações de 

intervenções psicossociais baseadas nos direitos humanos”
8
, pesquisa em parceria entre 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A equipe do projeto de extensão é 

responsável pela realização da pesquisa na cidade de Santos, a partir da inserção em 

escolas públicas de ensino médio da cidade. 

 No mesmo ano também ingressei no Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Políticas Sociais (PPGSSPS) da UNIFESP, a partir da linha de pesquisa 

“Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais”, sob orientação da Profa. Dra. Sônia 

Regina Nozabielli e coorientação da Profa. Dra. Patrícia Borba. No Programa, caminhei 

pelas disciplinas (I) obrigatórias: Pesquisa em Ciências Sociais; Política Social e 

Serviço Social; Trabalho e Ontologia do Ser Social; Trabalho, Classes e Movimentos 

Sociais; bem como pelas disciplinas (II) eletivas: Políticas Públicas e Proteção Social no 

Brasil; Movimentos Antirracistas, Marxismo e Serviço Social; Violência de Estado e a 

produção de conhecimento a partir do processo de r(existir) dos sujeitos; além de 

participar enquanto (III) aluna especial na disciplina “Adolescência e Juventude: a vida 

numa sociedade de risco” do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da 

UFSCar.  

 Além disso, em 2021, iniciei minha trajetória enquanto assistente social no 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), atuando no Espaço de Cidadania da 

região central da cidade de São Paulo. Os Espaços de Cidadania ofertam Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
9
 para jovens, de 15 a 17 anos, em 

                                                           
8
 Pesquisa multicêntrica (2018-2023) com sede no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 

com participação da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista e Universidade Federal 

de São Carlos, campus Sorocaba. Tem como objetivo avaliar metodologias que garantam a eficácia e 

sustentabilidade de programas sobre sexualidade e prevenção junto aos jovens e a avaliação dos processos 

por meio dos quais isso ocorre. 
9
 Compõe a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) integrando a Proteção Social Básica, 

juntamente do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio. Os SCFV organizam-se em grupos respeitando as especificidades dos ciclos de 

vida. Tem como objetivo prevenir situações de risco social, bem como fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários. 
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situação de vulnerabilidade social. Portanto, seguem a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais
10

. 

 Por fim, cabe ressaltar que a pesquisa em questão foi desenvolvida em meio a 

uma pandemia global causada pelo vírus SARS-COV-2, ocasionando a Covid-19. No 

momento em que esse texto foi finalizado, quase seis milhões de pessoas ao redor do 

mundo perderam a vida em decorrência da contaminação. No Brasil, as mortes chegam 

a quase 650 mil diante de um governo que negou durante dois longos anos a ciência e 

tecnologia. O contexto brasileiro, nos anos de 2020 e 2021, foi de caos no sistema 

público de saúde com hospitais lotados, falta de insumos, profissionais sobrecarregados 

e pessoas morrendo em filas de espera. Sem mencionar a crise econômica e social, com 

aprofundamento das desigualdades.  

 A pandemia de Covid-19 atravessou a vida de todas e todos nós, de diferentes 

maneiras. O trabalho científico em meio à dor do adoecimento de familiares, amigas e 

amigos; morte de pessoas queridas; isolamento físico diante da quarentena necessária 

para a não disseminação da doença; desvalorização e negação da ciência por parte de 

governantes e parcela da sociedade; aprofundamento da desigualdade social e tantos 

outros atravessamentos que a pandemia nos causou, foi, necessariamente, um ato de 

esperançar. Por vezes, de medo, desânimo, desesperança e desejo de desistir. Mas, por 

fim, alívio. Rico Dalasam é um jovem rapper e poeta que embalou os dias e noites de 

pesquisa e escrita dessa dissertação me relembrando que: a gente ainda é a parte viva 

do mundo.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Resolução Normativa nº 109/2009 aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 

11 de novembro de 2009. Por meio dessa Tipificação se padroniza em todo o território nacional a 

execução dos serviços de proteção social básica e proteção social especial, de média e alta complexidade, 

da Política de Assistência Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa Dissertação de Mestrado, intitulada “Do chão à tela: dimensões da 

(des)proteção social de jovens de ensino médio em tempos de pandemia de Covid-19”, 

tem vínculos profundos com minha trajetória acadêmica e profissional, conforme 

apresentado anteriormente. Juventudes e, especificamente, as juventudes da classe 

trabalhadora no interior da escola pública têm sido o principal tema e motivador da 

minha formação e exercício profissional. 

Com base nas leituras e estudos sobre a temática (PEREIRA, 2007; DAYRELL, 

2003; MARGULLIS & URRESTI, 1996), firma-se nessa pesquisa o entendimento de 

que juventude caracteriza-se enquanto categoria plural, portanto, juventudes, dialogando 

com as diversas e desiguais experiências juvenis produzidas socialmente.  

A presente investigação partiu do interesse em aprofundar e avançar as pesquisas 

de Iniciação Científica e TCC, no que tange a intersecção entre juventudes e políticas 

sociais. Ao acompanhar as trajetórias de vidas de jovens de Ensino Médio de Santos e 

seus processos de participação social, a discussão sobre proteção social de jovens da 

classe trabalhadora causou-me inquietações, diante da ausência de políticas públicas 

abrangentes que não atuassem de maneira focalizada e em processos de criminalizar as 

juventudes. Essa realidade ficou evidente a partir das entrevistas e acompanhamentos 

territoriais junto aos jovens nas pesquisas anteriores, mas também a partir da literatura 

que aponta que:  

Dessa forma, a maioria dos programas e projetos voltados para as juventudes 

ora concentram suas ações na qualificação profissional, ora desenvolvem 

ações na perspectiva de preencher o tempo ocioso das juventudes pobres, 

reforçando perspectivas (in) visibilizantes. Esta concentração é percebida em 

diversas áreas, mas, especialmente, nas políticas de trabalho, educação e 

segurança pública, sendo por meio dessas três políticas públicas, onde se 

dirigem as principais ações para as juventudes no Brasil. (SCHERER, 2015, 

p. 203). 

Entretanto, questionava-se: como tematizar e discutir a proteção social das 

juventudes da classe trabalhadora junto a eles/as? Como ouvi-los/as e desafiá-los/as a 

refletir sobre a chamada proteção social? O caminho trilhado nesse estudo consistiu na 

abordagem dessa questão com as juventudes da escola pública.    

Assume-se, para tanto, que o pressuposto que orienta essa investigação é de que 

o conceito de proteção social tem o sentido de “contar com” e “ter certeza de”, 
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abarcando as atenções e possibilidades sociais ofertadas para os cidadãos (SPOSATI, 

2011). Assim, a proteção social pode ser traduzida na vivência dos/as jovens a partir de 

dimensões como a família, a escola e os sujeitos que a compõe, o trabalho, a política 

social, o Estado e, também, a ausência dessas dimensões. Portanto, implica uma relação 

dialética que, conforme apontado por Scherer (2015), pode ser apresentada enquanto 

(des)proteção, reconhecendo sua ambivalência. 

Segundo o autor, o modo de produção capitalista gera um contexto de 

(des)proteção que tem se ampliado em uma conjuntura de retrocessos no campo das 

políticas sociais. O prefixo (des) aponta, pois, que proteção-desproteção, no capitalismo, 

são “processos simultâneos que dialeticamente se ocultam e se revelam no real” 

(SCHERER, 2015, p. 17). 

Ao longo da história da humanidade a ideia de proteção social não se mostrou 

unívoca e assumiu diferentes características e diversos significados.  Nesse sentido, 

Pereira (2016) afirma que a proteção social, a depender das mudanças estruturais e 

correlações de forças políticas em vigência, pode ser focalizada ou universal, priorizar 

uma abordagem de direitos de cidadania ou méritos exigidos pela competitividade 

econômica, responder às necessidades humanas ou do capitalismo, proteger ou punir. 

Com isso, faz-se sempre necessário adjetivá-la para que se possa caracterizar a que 

proteção social se refere. Além disso, o processo não segue um fluxo linear e 

progressivo; é maleável em relação à cobertura, compromisso e finalidade e, 

principalmente, não é inocente ou desprezível. Na sociedade capitalista, assume papel 

estratégico na correlação de forças, expressando as contradições do modo de produção 

capitalista (PEREIRA, 2016). 

Assim, a abordagem da proteção social na sociabilidade capitalista, segundo 

Scherer (2015), gera proteção e (des)proteção como processos simultâneos e 

contraditórios diante do avanço neoliberal e neoconservador, que tende a agravar esse 

contexto de (des)proteção social para as juventudes. 

A pesquisa tem como campo empírico a escola pública, apreendida enquanto 

uma das dimensões de proteção social central na vida das juventudes, como também 

onde elas “criam e estabelecem sentidos para a presença nessa instituição, onde 

vivenciam experiências importantes e necessárias para uma construção de significados 

em longo e em curto prazo.” (PEREIRA & LOPES, 2016, p. 212). Assim, os encontros 
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com os/as jovens na escola possibilitam aproximação das dimensões nos diferentes 

territórios juvenis, para além apenas do território escolar (SILVA & BORBA, 2018).  

Aponta-se, pois, a escola enquanto espaço em que se manifestam diferentes 

vivências experienciadas no âmbito das relações escolares, familiares e do acesso a 

direitos e políticas sociais de modo desigual pelos/as jovens. O “chão da escola” 

(PEREIRA, 2007) é eleito, portanto, enquanto espaço privilegiado para acessar as 

juventudes e apreender suas vivências e trajetórias de (des)proteção social.  

Contudo, em março de 2020, o Brasil anunciava sua primeira morte por Covid-

19, neste mesmo mês o país entrou em quarentena diante da iminência da transmissão 

comunitária. Atualmente, dois anos após a notificação do primeiro caso no país, já 

ultrapassamos a marca de 650 mil mortos.  

A pesquisa foi atravessada por uma pandemia global que mudou de forma 

abrupta os planos de vida e, assim, nos vimos diante do fechamento das escolas e das 

universidades. O chão da escola é transmutado para telas de dispositivos eletrônicos. 

Uma mudança em seu funcionamento, no processo educativo e nas relações sociais 

nesse ambiente, imposta por motivo de emergência em saúde pública. A estrutura 

escolar teve que se adaptar a uma nova realidade: o Ensino Remoto. De pronto, 

estudantes o nomearam como EAD
11

, em referência ao „ensino à distância‟, que é uma 

modalidade em expansão do ensino mercantilizado no Brasil, em especial no ensino 

superior privado.  

Como forma de prevenção à transmissão do SARS-CoV-2, uma das primeiras 

medidas tomadas foi de suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades, 

diante da necessidade de distanciamento físico para não disseminação da doença. A 

                                                           
11 Farage (2020), em artigo para o Le Mond Diplomatique questiona esse processo com o título: “Um 

novo “jeitinho” para justificar o ensino a distância?”.  A autora defende que o ensino remoto “representa a 

maior e mais profunda desestruturação do ensino público de qualidade, o ensino a distância, ou melhor, 

um arremedo de EaD.”. Já que, segundo ela, o Decreto nº 9057/2017 regulamenta o ensino à distância 

com uma modalidade educacional que disporia de políticas de acesso, qualificação, acompanhamento e 

avaliações compatíveis, cenário diferente do que foi e está sendo presenciado no país. Disponível em 

https://diplomatique.org.br/um-novo-jeitinho-para-justificar-o-ensino-a- 

distancia/#:~:text=O%20%E2%80%9Cjeitinho%E2%80%9D%20que%20podemos%20dar,de%20que%2

0temos%20que%20reorganizar. Acesso em: 9 mar. 2022. 

https://diplomatique.org.br/um-novo-jeitinho-para-justificar-o-ensino-a-%20distancia/#:~:text=O%20%E2%80%9Cjeitinho%E2%80%9D%20que%20podemos%20dar,de%20que%20temos%20que%20reorganizar.
https://diplomatique.org.br/um-novo-jeitinho-para-justificar-o-ensino-a-%20distancia/#:~:text=O%20%E2%80%9Cjeitinho%E2%80%9D%20que%20podemos%20dar,de%20que%20temos%20que%20reorganizar.
https://diplomatique.org.br/um-novo-jeitinho-para-justificar-o-ensino-a-%20distancia/#:~:text=O%20%E2%80%9Cjeitinho%E2%80%9D%20que%20podemos%20dar,de%20que%20temos%20que%20reorganizar.
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Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEDUC) suspendeu as aulas presenciais 

no estado em 18/03/2020 a partir do decreto n. 64.864. Assim, a fim de possibilitar a 

manutenção do contato com os/as estudantes e continuidade do processo educativo, o 

Conselho Nacional de Educação publicou o parecer CNE/SP nº 5/2020 que permitia 

“atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual” 

(BRASIL, 2020).  

Estabeleceram-se, portanto, novas formas de realização de atividades escolares 

em formato não presencial. Publicado pela SEDUC (2020), o “Documento orientador de 

atividades escolares não presenciais” apresentava enquanto possibilidade de estratégias 

a serem adotadas pelos municípios a utilização das plataformas online para transmissão 

de vídeo-aulas e divulgação de materiais digitais a partir das redes sociais, bem como a 

transmissão de aulas a partir de televisão e rádio e, também, o envio e/ou entrega de 

material didático impresso. 

A partir das recomendações do referido Documento, as escolas iniciaram as 

atividades não presenciais. Ainda que não estivessem amplamente democratizados 

(ALMEIDA & DALBEN, 2020), os meios digitais de comunicação – celulares, tablets e 

computadores – compõe o cotidiano de parcela da população. Entretanto, as atividades 

escolares não presenciais impõem uma mudança no uso dos dispositivos. Para as 

juventudes, o ciberespaço – anterior ao período pandêmico - caracterizava-se enquanto 

meio de sociabilidade, identificação e comunicação. Portanto, enquanto lugar, quase que 

prioritariamente, de lazer e entretenimento. Assim, a pandemia impôs uma nova forma 

de vivenciar esse espaço, trazendo a escola para a tela dos dispositivos e exigindo o seu 

uso com a finalidade educacional.  

Entretanto, cabe ressaltar que a ausência desses dispositivos também impactou o 

acesso dos jovens à escola. A pandemia, dessa forma, realçou a desigualdade já 

existente no processo de escolarização das juventudes, que incide fortemente nas 

juventudes pobres nas escolas públicas, já que é onde se concentram as dificuldades de 

acesso aos dispositivos eletrônicos, internet de qualidade e acompanhamento adequado 

das famílias às atividades escolares; precarização e má remuneração do trabalho de 

professores; insegurança alimentar; maior inserção de jovens estudantes no mercado de 

trabalho para contribuir com a renda familiar; dentre outras dimensões indicadas como 

obstáculos ao processo de escolarização de jovens durante a pandemia (UNICEF, 2021).  
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Assim, a realidade que atravessava o momento da pesquisa apresentou-se 

iminente para a investigação. Da mesma forma, durante a qualificação, com a 

contribuição da banca avaliadora
12

, ficou evidente que o contexto pandêmico se impôs 

como realidade transformadora da problematização da temática de pesquisa.  

Na literatura, as recentes publicações apontam que as redes de ensino “fizeram 

emergir uma escola que vai além dos espaços físicos, que se constrói em rede, no 

ciberespaço” (SALLES & EVANGELISTA, 2020, p. 864).  Diante dessa realidade da 

pandemia, questionava-se, portanto: Que dimensões da proteção social os/as jovens 

apreendem enquanto essencial ao longo de sua trajetória? Com que(m) os/as jovens 

puderam contar diante da pandemia de Covid-19? Quais os principais impactos já 

produzidos pela ausência da escola presencial para as juventudes de ensino médio da 

rede pública? Ao migramos do chão da escola para a tela dos meios digitais de 

comunicação, o processo de (des)proteção social das/os jovens é implicado?  

Assim, o presente estudo tem como problema de pesquisa as dimensões do 

processo denominado (des)proteção social em relação às necessidades sociais das/os 

jovens de ensino médio no contexto pandêmico, em que o chão da escola se transforma 

em tela de dispositivos eletrônicos. Dimensões, nesse estudo, entendidas como a escola, 

a família, o trabalho, a política social, o Estado. Assim, o objeto de interesse do estudo é 

constituído pelas concepções de proteção social de jovens do ensino médio no período 

da pandemia de Covid-19.  

No estudo do objeto destacam-se, portanto: 1. O papel dessas dimensões na 

trajetória de vida dos/as jovens; 2. O significado das respostas dadas às necessidades 

sociais que surgem ao longo da vivência juvenil. 

Assim, o objetivo geral da presente pesquisa é de apreender as dimensões da 

(des)proteção social na realidade de jovens de ensino médio de escolas públicas no 

contexto da pandemia de Covid-19. Além disso, apresentam-se enquanto objetivos 

específicos: analisar os impactos da pandemia de Covid-19 na realidade das juventudes, 

com ênfase na ausência física da escola; entender o papel da escola pública na trajetória 

de (des)proteção desses/as jovens. 

                                                           
12

 Agradeço às queridas orientadoras Profa. Dra. Sonia Regina Nozabielli e Profa. Dra. Patrícia Leme de 

Oliveira Borba, bem como à Profa. Dra. Tania Maria Ramos de Godói e a Profa. Dra. Maria Carla 

Corrochano, que compuseram a banca do exame de qualificação, pelas contribuições e reflexões que 

tornaram possíveis a elaboração da dissertação. 
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A pesquisa tem como referencial metodológico o materialismo histórico 

dialético, que apreende o mundo enquanto um processo de complexos (MARX & 

ENGELS, 1963 apud NETTO, 2011). Dessa maneira, corrobora-se com Frigotto (2000) 

que: 

é na investigação que o pesquisador tem de escolher a “matéria” em suas 

múltiplas dimensões; apreender o específico, o singular, a parte e seus liames 

imediatos ou mediatos com a totalidade mais ampla; as contradições e, em 

suma, as leis fundamentais que estruturam o fenômeno pesquisado. A 

exposição busca ordenar de forma lógica e coerente a apreensão que se tem 

da realidade estudada. (FRIGOTTO, 2000, p. 80). 

Assim, realizaram-se entrevistas em profundidade, eleitas enquanto técnica 

privilegiada de comunicação e interlocução que permitem “ouvir, de forma livre, as 

relevâncias dos interlocutores em campo” (MINAYO & COSTA, 2018, p. 143), 

realizadas no formato remoto - a partir de encontros na plataforma digital Google Meet - 

respeitando o distanciamento físico enquanto medida de prevenção à transmissão da 

Covid-19, impedindo que pesquisadora e colaboradores/as fossem expostos/as ao vírus.  

Dessa forma, os sujeitos da pesquisa foram identificados/as dentre aqueles que 

participam do Projeto de Extensão Juventudes e Funk na Baixada Santista a partir de 

bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio (IC-EM)
13

 vinculada à pesquisa temática 

multicêntrica
14

. Assim, realizaram-se entrevistas em profundidade com seis jovens de 

15 a 18 anos vinculados ao projeto e que estudam na Escola Estadual Padre Bartolomeu 

de Gusmão e Escola Técnica Estadual Aristóteles Ferreira. Optamos por realizar as 

entrevistas em profundidade com os/as jovens bolsistas levando em consideração o 

vínculo já estabelecido entre a pesquisadora e os/as estudantes o que, no contexto das 

atividades remotas em decorrência da pandemia de Covid-19, contribuiu para a 

construção do campo e efetivação da pesquisa empírica. 

Portanto, o campo empírico da pesquisa é composto pelas duas escolas 

localizadas em Santos, cidade do litoral sul do estado de São Paulo. As escolas estão 

vinculadas à pesquisa temática multicêntrica desenvolvida pelo projeto de extensão 

Juventudes e Funk e foram escolhidas a partir de minha inserção no projeto.  

                                                           
13

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio (PIBIC-EM) da Universidade 

Federal de São Paulo, que tem como objetivo incentivar estudantes de ensino médio (regular ou da 

Educação de Jovens e Adultos/EJA) da rede pública e privada de ensino à aproximação da ciência. As/os 

estudantes são inseridas/os em atividades de pesquisa e orientadas/os por pesquisadoras/es da instituição. 

Além disso, podem integrar o Programa como voluntárias/os ou bolsistas. Em caso de bolsa, o valor é de 

R$ 100,00 mensais em um período de 12 meses, entre agosto de um ano e julho do ano seguinte.  
14

 Vulnerabilidade de jovens às IST/HIV e à violência entre parceiros: avaliações de intervenções 

psicossociais baseadas nos direitos humanos. 
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Ressalta-se, também, que a presente pesquisa tem como pressuposto a 

valorização da experiência dos sujeitos com os quais lidamos, com sua linguagem e 

contexto. Assim, em concordância com Caria (2003), parte-se da apreensão de que a 

pesquisa é um espaço para ampliar as reflexões críticas dos sujeitos acompanhados, 

jovens pertencentes à classe trabalhadora e em período escolar.  

A construção do percurso metodológico, nesse sentido, se deu de forma 

conjunta, em colaboração com esses/as jovens. Assim, a pesquisa empírica contou com 

a contribuição direta de uma das jovens bolsista de IC-EM que, após a finalização de 

sua bolsa junto ao Juventudes e Funk, executou nova pesquisa de Iniciação Científica 

de Ensino Médio
15

 vinculada a essa investigação de mestrado, além de ser uma das 

entrevistadas. Ela contribuiu para a construção do roteiro (Apêndice A) que orientou as 

entrevistas em profundidade; participou ativamente dessas entrevistas; colaborou com 

a transcrição dos materiais gravados e participou do processo de análise e discussão 

das entrevistas. Além disso, a estudante também participou da apresentação dos 

resultados preliminares da pesquisa no VII Congresso Acadêmico da Unifesp em 2021.  

Aponta-se, portanto, a experiência metodológica da pesquisa participante como 

possibilidade de vivência efetiva de compreensão do/a jovem enquanto sujeito social 

(DAYRELL, 2003), partindo do pressuposto de que são eles/as quem narram sua 

história nas entrevistas através daquilo que realmente lhes é caro, permitindo relembrar 

e refletir acerca de sua trajetória e construir análises conjuntas, advindas de saberes 

diversos. 

Dessa forma, a construção metodológica parte da Educação Popular enquanto 

práxis social, compreendendo que: 

O sentido da práxis educativa popular está na intrínseca relação entre teoria e 

prática da educação, que se realiza a partir do diálogo entre os sujeitos 

envolvidos.  É por meio das discussões que as visões de mundo se 

manifestam e podem ser questionadas, desmitificadas e, assim, abrir espaço 

para um novo conhecimento que leve a uma nova ação. Não se trata de um 

diálogo compreendido como mera “troca de palavras”, mas de uma relação 

que se funda na capacidade de ouvir, questionar e de provocar a uma nova 

práxis, não imposta ou “repassada”, mas construída por essa relação 

dialógica. (GROPPO & COUTINHO, 2013, p. 24) 

 

Destaca-se, além disso, que as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e os 

arquivos correspondentes transcritos integralmente. Os dados foram registrados de 

maneira a possibilitar sua categorização e articulação com o repertório teórico sobre os 

                                                           
15

 A jovem executou, no período de agosto de 2020 a julho de 2021, pesquisa denominada „Juventudes e 

Proteção Social: compreendendo aportes e redes de jovens de uma escola técnica de Santos‟.  
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principais temas da pesquisa, a saber: Juventudes, Proteção Social, Pandemia de Covid-

19, Escola e Ensino Remoto. E, ainda, para ampliação do repertório teórico, a fim de 

embasar a dissertação, realizou-se, a partir da compreensão do materialismo histórico 

dialético enquanto método de análise, uma revisão da literatura, apreendendo a 

concreticidade histórica da sociedade e das suas contradições. 

Todos os procedimentos metodológicos necessários – assentimento dos/as 

jovens (Apêndice B), consentimento das/os responsáveis (Apêndice C), aprovação do 

projeto em Comitê de Ética da Unifesp e Plataforma Brasil
16

 - respeitaram os preceitos 

da ética em pesquisa e o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

Estatuto da Juventude (EJ). Os resultados foram analisados a partir da descrição, 

composição e comparação das informações coletadas com jovens, à luz dos referenciais 

teóricos que fundamentam os temas-guia trabalhados de maneira a relacionar 

Juventudes, Proteção Social, Pandemia de Covid-19, Escola e Ensino Remoto. 

Por fim e, a partir da apresentação dos propósitos e da abordagem metodológica, 

se expressa a estrutura da dissertação conforme os seguintes capítulos: 1. Sobre a 

tessitura da categoria juventudes; 2. A (des)proteção social e a centralidade da 

escola para as juventudes sob os impactos da Covid-19; 3. Caminhos da pesquisa; 

4. Narrativas de (des)proteção de jovens de ensino médio na pandemia de Covid-

19.  

O primeiro capítulo é construído a fim de apresentar, a partir das autoras e 

autores elegidos pela pesquisadora, o conceito de juventude em uma perspectiva plural, 

assim, juventudes. Diante do objeto da pesquisa, discute-se a construção histórica e 

sociológica da categoria, bem como as juventudes da classe trabalhadora e seus 

processos de desigualdades. Inicia-se com essa apresentação por apreender que a 

categoria é fundante para todo o percurso da pesquisa.  

Em seguida, no segundo capítulo, optou-se por discorrer teoricamente sobre a 

perspectiva de (des)proteção social na sociabilidade capitalista, que será basilar para a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos na presente investigação. Além disso, 

apresenta-se breve contextualização histórica da educação no Brasil, com foco na 

Escola, entendida como uma das dimensões da (des)proteção social e sua centralidade 

nas vivências juvenis a partir dos últimos anos, como também os impactos de sua 

ausência física durante o período de pandemia.   

                                                           
16

 Certificado de Apresentação e Apreciação Ética: 37025820.0.0000.5505. 
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Já no terceiro capítulo, apontam-se os caminhos metodológicos da pesquisa a 

partir de dois pontos: 1. A construção do percurso metodológico e os desafios em meio 

à pandemia; 2. Apresentação das escolas que compõe o campo empírico da pesquisa. 

Enfim, no quarto capítulo serão apresentados e discutidos os resultados dessa 

investigação a partir de narrativas sobre os/as jovens que colaboraram com a pesquisa. 

As narrativas explicitam a trajetória dos sujeitos no ensino médio e suas vivências 

durante o contexto pandêmico, com ênfase nas dimensões da (des)proteção social. Além 

disso, no último item, são feitas reflexões sobre o entrelaçar dessas trajetórias. 

Nas considerações finais, portanto, afirma-se o aprofundamento dos processos 

de (des)proteção para os/as jovens das escolas públicas. Além disso, apresentam-se as 

diferenças presentes no interior dessa escola pública, quando comparados os dados 

levantados entre escola de ensino regular e escola de ensino técnico. Por fim, ressalta-se 

a importância de estratégias intersetoriais, que dialoguem entre as diferentes políticas 

sociais para as juventudes, e destaca-se a relevância de iniciativas da universidade 

pública junto à comunidade, que, a exemplo daquelas vivenciadas pelos/as jovens 

entrevistados/as, em projetos de extensão e iniciação científica, desenhem, junto a 

eles/as, inéditos viáveis e sonhos possíveis.  
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1. SOBRE A TESSITURA DA CATEGORIA JUVENTUDES 

 

 

As pessoas são como as palavras:  

Só tem sentido se junto das outras.  

Foi sonho, foi rima, hoje é fato pra palco.  

Eu e você juntos somos nós,  

Nós que ninguém desata.   

Yazuke - Emicida 
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1.1 A construção sócio-histórica da categoria juventudes 

 

Inicialmente, faz-se necessário desenvolver o que a presente pesquisa apreende 

por juventudes. Diante da centralidade dessa categoria no que diz respeito ao objeto de 

estudo, só é possível adentrar as concepções de (des)proteção dos/as jovens se, 

primeiramente, apresentado o que está sendo chamado de juventudes e quem são 

esses/as jovens brasileiros/as. Dessa maneira, esse capítulo tem como objetivo 

apresentar o conceito de juventudes a partir da construção histórica e sociológica da 

categoria, bem como, a luz do objeto de pesquisa, discutir acerca das juventudes da 

classe trabalhadora a partir do referencial teórico e de dados recentes que apontam 

processos de desigualdade em relação à classe social, gênero, raça-cor, educação, 

trabalho e violência no interior dos grupos juvenis.  

Diante dos marcos conceituais e legislativos brasileiros, foram definidas 

legalmente as categorias Infância e Adolescência com a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Assim, apreende-se como criança aquele/a 

com até 12 anos incompletos, já como adolescentes aqueles/as entre 12 e 18 anos 

incompletos. Já em relação à juventude, a Política Nacional de Juventude (PNJ), de 

2005, e o Estatuto da Juventude, de 2013, compreendem como jovens aqueles/as entre 

15 e 29 anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reduz a faixa etária, 

apreendendo a juventude entre os 15 e os 24 anos. Há ainda alguns documentos e 

organizações que ampliam o recorte etário entre os 15 e os 35 anos. 

Assim, em relação a esses recortes temporais, apresentam-se duas questões: a 

primeira diz respeito aos reflexos de um contexto político e social, sendo que o 

alargamento ou o encurtamento da „faixa etária‟ corresponde à forma de conceber e 

proteger essa categoria no interior das políticas públicas, do trabalho e da 

responsabilização criminal que se relacionam com esse público.  

A segunda apreende uma disputa „terminológica‟ conceitual entre os termos 

adolescência e juventude. O termo adolescência, na dimensão histórica, se relaciona aos 

estudos do campo da psicologia sobre a égide desenvolvimentista cunhada 

principalmente pelos trabalhos de Staley Hall (1904), nos Estados Unidos, e Maurice 

Debesse (1943), na França. Ambos os autores se debruçaram sobre os processos 

intrínsecos transversais a todas as pessoas nessa fase da vida, entendendo a adolescência 

como uma etapa evolutiva natural e homogênea aos seres humanos, de maturação 
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biopsicossocial do indivíduo (CESAR, 1996). Já a utilização do termo juventude está 

filiada, segundo Magnani (2005), a uma perspectiva desenvolvida pelas ciências sociais, 

tanto por estudos sociológicos como antropológicos, trazendo uma preocupação em 

localizar essa geração em um dado contexto histórico, político e social.  

A presente pesquisa alinha-se ao termo juventude em sentido amplo, pautado na 

defesa e garantia de direitos que está colocada aos jovens-adolescentes. O horizonte 

teórico em que se guia, apreende a categoria juventude a partir da construção de 

diferentes definições ao decorrer dos anos, debruçadas sob critérios históricos e 

culturais (DAYRELL, 2003). 

No que se refere às concepções sociológicas a respeito das juventudes, 

historicamente construíram-se diferentes definições que, segundo Groppo (2017), 

podem ser divididas em três teorias: tradicionais, críticas e pós-críticas. Para o autor, a 

teoria tradicional alinha-se com o estrutural funcionalismo de Parsons (1968) nos 

Estados Unidos, que apreende a socialização secundária enquanto principal função da 

juventude, assim, caracterizando-se como transição entre a infância – do mundo privado 

e concepções pré-lógicas – para a vida adulta – momento de inserção no mundo público 

e de concepções racionalmente legitimadas. A categoria etária é apreendida como 

natural e universal, “quase que determinada biopsicologicamente, cabendo apenas ao 

meio social reconhecer as propriedades intrínsecas deste momento do curso da vida.” 

(GROPPO, 2017, p. 10).  

Já as teorias críticas subdividem-se em reformista e revolucionária. A reformista 

é, principalmente, representada pela teoria das gerações de Mannheim (1982), que irá 

inaugurar a concepção de geração como um grupo concreto social que, portanto, tende a 

vivenciar experiências em comum diante do processo histórico e social a que estão 

inscritos. Ainda se inclui na teoria crítica reformista a concepção de moratória social de 

Erickson (1987) que “concebe o tempo da juventude como o de um lapso temporal, em 

que há uma certa condescendência da sociedade para que o jovem experimente papéis 

até poder definir sua identidade” (GROPPO, 2016, p. 385). Os autores alinhados ao 

caráter reformista reconhecem o aspecto transformador da juventude, entretanto, 

defendem uma reforma como solução para a sociedade moderna. Os estudos 

apreendidos como teoria revolucionária apresentam a noção de „subculturas juvenis‟ e 
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irão criticar a ideia da geração jovem como uniforme. Pais (1993) expressa essa 

proposta a partir de uma corrente classista para os estudos da juventude. 

Por fim, as teorias pós-críticas trazem uma nova apreensão de que as juventudes 

contemporâneas realizam múltiplas e ativas socializações, segundo Groppo (2017): 

Rompe-se com aquela expectativa criada na primeira modernidade, na qual a 

juventude findava com a saída da escola, a entrada no mercado de trabalho, 

união conjugal, a saída da casa dos pais ou responsáveis e a experiência de 

paternidade ou maternidade. (GROPPO, 2017, p. 11). 

 Assim, os autores e autoras pós-críticos/as irão relativizar a concepção de 

socialização e, além disso, afirmar que no mundo contemporâneo não há mais a 

passagem de conhecimento entre gerações, diante das mudanças aceleradas ao longo 

dos anos. Helena Abramo, Marília Sposito, Juarez Dayrell e Paulo Carrano são autores 

brasileiros da sociologia da juventude que, segundo Groppo, se inspiram nas teorias 

pós-críticas.  

No que tange os estudos sobre juventudes no Serviço Social, cabe destacar 

estudo realizado por Sposito e colaboradores (2009) acerca do estado da arte sobre 

juventudes na pós-graduação no Brasil. A investigação realizou dois balanços sobre o 

tema: o primeiro, publicado em 2002, abrangeu o período entre 1980 e 1998 e dedicou-

se somente e área da Educação; já o segundo cobriu o período de 1999 a 2006, 

incorporando as Ciências Sociais e o Serviço Social. Assim, colocando luz ao estudo 

mais recente, até 2006, 7,8% dos trabalhos de mestrado e doutorado no Serviço Social 

tinham como tema as juventudes. Desses trabalhos, a maioria (37,5%) tinha como tema 

os/as adolescentes em processo de exclusão. Ressalta-se, ainda, que as palavras-chave e 

descritores utilizados majoritariamente no Serviço Social referem-se à categoria 

„adolescência‟, apreendida a partir do ECA e, portanto, abrangendo a faixa etária 

prevista no dispositivo.  

Negreiros e colaboradoras (2018), em estudo mais recente, realizaram 

levantamento no portal de periódicos da CAPES entre 2000 e 2015, localizando 17 

artigos sobre juventude e vulnerabilidade e 26 artigos sobre juventude e risco. As 

autoras destacam que as produções demonstram uma tendência a identificar objetos de 

pesquisa que associam juventude, risco e vulnerabilidade, corroborando com os 

números apontados por Sposito e colaboradores (2009) sobre as produções sobre 

juventudes no Serviço Social. 
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Em 2014, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) publicou material 

acerca da temática com o título “CFESS Manifesta: Em defesa da juventude brasileira” 

que afirmava:  

Essa tematização da juventude sob a ótica dos problemas sociais não 

estabelece as mediações necessárias com os processos e transformações da 

sociedade capitalista, na forma de produção e reprodução das relações 

sociais. (CFESS, 2014, p. 2). 

Scherer (2015), a partir desses registros, aponta para uma lacuna na produção 

acadêmica do Serviço Social acerca das juventudes, bem como coloca luz a necessidade 

de ampliação do debate e emergência de discutir essa categoria a partir de outra ótica 

que não a dominante, que reforça o lugar da vivência juvenil como „perigo‟ e „ameaça‟.  

Dessa maneira, destaca-se a abordagem plural e heterogênea das diferentes 

vivências juvenis, assumindo, com isso, a denominação de juventudes. Nesse sentido, 

apoia-se nos estudos de Margullis & Urresti (1996) sobre a impossibilidade de assumir 

conceito unívoco sobre o que é ser jovem diante dos diversos sentidos atribuídos às 

experiências juvenis. Como também, na necessidade, apontada por Scherer (2015), em 

compreender a pluralidade que compõe a essência do fenômeno das juventudes, em seu 

caráter múltiplo e diverso. 

Sendo assim, destaca-se a apreensão de que “as demandas, necessidades e 

identidades são diversas neste segmento social, e não estão relacionadas somente a uma 

demarcação etária, mas com questões de classe social, gênero, etnia, dentre outros 

elementos.” (SCHERER, 2015, p. 82). Portanto, ao adotar o termo juventudes, exige-se 

pensar em uma diversidade, ainda que, compreendendo as singularidades que compõe 

esse segmento social (DAYRELL, 2003).  

 Além disso, tem-se feito necessário e presente em diversas pesquisas e campos 

de atuação entender o/a jovem como sujeito social que interpreta o mundo, 

empregando-lhe sentido e entendendo a posição que ocupa nele, bem como suas 

relações com outros sujeitos, sua história e singularidade (DAYRELL, 2003). Essa 

apreensão parte da contraposição à perspectiva, apontada por Abramo (1997) como 

prevalecente nas políticas públicas, noticiários e produções acadêmicas: do/a jovem 

como “problema social”, na perspectiva da “desvantagem social” ou do “risco”, sobre o 

qual é necessário intervir, buscando uma salvação ou reintegração à ordem social. 
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Scherer (2015), nesse sentido, irá discutir a partir de uma perspectiva de que as 

construções sociais acerca das juventudes se constituem de aparências fetichizadas e 

fetichizante. Para o autor, as diferentes imagens do/a jovem construídas ao longo da 

história ocultam um fenômeno que é múltiplo, plural e complexo e, dessa forma, 

escondem as potencialidades e diversidades dos sujeitos.  

Diante do processo social e histórico de construção da categoria juventudes, 

Scherer corrobora com Abramo (2005) ao afirmar que as mudanças no mundo do 

trabalho são elemento central:  

Sendo assim, se o envelhecimento é percebido como um processo de 

decomposição de valor e minimização de status social, a juventude mostra-se 

como antítese da descartabilidade do „velho‟, representando um sujeito em 

plenas condições de competição no mundo do trabalho. (SCHERER, 2015, p. 

74) 

 Dessa forma, constrói-se, no ideário liberal, uma imagem das juventudes com 

status de poder, já que esses sujeitos estariam em melhores condições para a competição 

e, portanto, seriam a representação das plenas forças de trabalho disponíveis a venda no 

mercado capitalista. A partir disso, são percebidos enquanto sujeitos consumidores 

(SCHERER, 2015).  

 Essa imagem do jovem enquanto signo de beleza e poder convive – ao mesmo 

tempo e em campo de disputas – com o estereótipo da juventude enquanto segmento 

perigoso, relacionada às classes perigosas. Entretanto, a juventude relacionada à ideia de 

desordem e problemas sociais é uma juventude específica: a pobre (SCHERER, 2015). 

É diante dessa perspectiva do jovem enquanto problema social que se impõe a 

ideia da juventude como grupo que precisa ser controlado e tutelado. Em uma lógica 

adultocêntrica, nega-se a voz das juventudes a partir da justificativa de que estes sujeitos 

não teriam capacidade de coordenar sua trajetória, desejos e manifestações (SCHERER, 

2015).  

No final do século XX, principalmente no campo das políticas públicas, emerge 

uma nova perspectiva que idealiza a figura do jovem enquanto „futuro da nação‟. 

Segundo Boutin e Flach (2016), esse discurso tem origem na agenda dos organismos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), ao instituírem o ano de 

1985 como o “Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz”. 

Emerge, portanto, o „protagonismo juvenil‟ (COSTA, 1998), uma relação entre 

juventudes e participação social permeada pela perspectiva da juventude enquanto 
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categoria homogênea, que acaba por colaborar para uma anulação das atividades 

políticas dos jovens, reduzidas a “participação cidadã”. 

Há, dessa forma, a instituição de um modelo de protagonismo centrado em 

projetos de melhorias e reformas, ou seja, em atividade social dotada de 

assistencialismo e filantropia (BOUTIN & FLACH, 2016). Souza (2008) aponta que 

essas ações, embasadas no discurso do “protagonismo juvenil”, colocam o jovem 

enquanto objeto de intervenção, não sujeito. Segundo a autora, o discurso aparece 

enquanto forma de “solução de problemas sociais” relacionados às juventudes e, assim, 

atuam no reforço da perspectiva do jovem enquanto ameaça social, levando em 

consideração o pressuposto adotado e apropriado por esse discurso de um estado de 

insatisfação e descrença política presente nas juventudes, o que gera um ativismo 

privado (dos indivíduos ou das ONGs) como meio de provocar a mudança a partir de 

uma participação cidadã. 

 Souza (2008) afirma, ainda, que o discurso do protagonismo juvenil contribui 

com o fortalecimento do neoliberalismo e reforça concepções gerencialistas a partir de 

estratégias que valorizam seres empreendedores e autogovernáveis, segundo a autora, 

“sujeitos sociais híbridos”.  

Diante destas diferentes perspectivas, destaca-se, em concordância com Scherer, 

que: 

Dessa forma, captar a totalidade, as particularidades e singularidades no 

contexto juvenil são fundamentais para a compreensão das realidades das 

juventudes, evitando as armadilhas presentes em muitas análises que 

consideram somente a pluralidade, abortando dimensões estruturais, ou 

concentram suas interpretações somente em dimensões estruturais, anulando 

a vida pulsante e as contradições existentes dentro de uma mesma classe 

social. Assim, apreende-se que tão perigoso quanto fragmentar o real é 

homogeneizar a realidade, sendo ambas as alternativas contrárias a análise do 

real pela via do método dialético-crítico. (SCHERER, 2015, p. 201).  

Com isso, a abordagem busca analisar os nexos e relações entre a dialética do 

singular, do universal e do particular no estudo das juventudes, reconhecendo que as 

múltiplas diversidades presentes na vivência juvenil não fragmentam o fenômeno e, 

dessa forma, não negam a luta de classes que os/as jovens experienciam (SCHERER, 

2015). Pelo contrário: 
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Compreender as juventudes na tessitura entre o uno e o múltiplo é 

fundamental para perceber as características que compõe essa categoria, e ao 

mesmo tempo negar perspectivas que pasteurizam e ressaltam concepções 

prévias deste segmento. (SCHERER, 2015, p. 82).   

 

1.2 Aspetos sobre as juventudes no Brasil 

 

Nesse sentido, cabe, para tanto, destacar o perfil das juventudes brasileiras 

segundo os dados mais recentes, que apontam as particularidades da vivência juvenil no 

país. A partir do Censo de 2010 (IBGE, 2012), os/as jovens no Brasil, de 15 a 29 anos, 

já correspondem a um quarto da população no país, somando 51,3 milhões. Há um 

expressivo crescimento nas últimas décadas se observados os números apontados por 

Sposito e Carrano (2003): em 1940 os jovens somavam 8,3 milhões no Brasil, já em 

2000 o número cresceu para 34,1 milhões.  

Entretanto, o Atlas das Juventudes de 2021 (ATLAS DAS JUVENTUDES, 

2021) aponta o declínio de fecundidade observado no Brasil nos últimos anos. Em 2000, 

a população jovem correspondia a 28,2% do país, já em 2015 o número passou para 

25,44%, apresentando diminuição contínua. Segundo Neri (2019), projeta-se que a 

participação relativa dos jovens na população brasileira seja de 16,24% em 2060.  

Em relação aos gêneros, na faixa etária entre 15 e 24 anos há predominância do 

gênero masculino, já entre 25 e 29 anos predomina o gênero feminino. No que diz 

respeito à raça/cor, os/as jovens do Brasil são negros em sua maioria (61%) e, para 

classe social, há 10% a mais de chances de encontrarmos jovens na metade mais pobre 

da população brasileira (ATLAS DAS JUVENTUDES, 2021). O gráfico abaixo 

demonstra a variação das juventudes, de 1992 a 2015, entre as classes econômicas: 
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Gráfico 1 - Classes econômicas: razão entre taxas de juventude específicas e geral (1992-2015) 

 

Fonte: Atlas das Juventudes, 2021 

Já a respeito da violência, segundo os dados do Atlas da Violência de 2019 

(Cerqueira et. al., 2019), entre os anos de 2007 e 2017, houve um aumento de 37,5% no 

número de homicídios de jovens no Brasil, sendo que no ano de 2017 a taxa atingiu 

69,9 homicídios por 100 mil habitantes jovens no país, tornando-se a principal causa de 

morte para as juventudes. Os dados fazem-se ainda mais alarmantes se comparadas as 

porcentagens, compreendendo que os jovens entre 15 e 29 anos representam 25% da 

população total do país e, simultaneamente, foram vítimas de quase 50% dos 

homicídios entre 2005 e 2015 (Cerqueira et. al., 2017).  

Em relação ao trabalho, Abramo (2005) aponta-o como central para o 

“surgimento” da juventude, principalmente no que diz respeito ao contexto brasileiro. 

Segundo a autora, no âmbito da sociedade capitalista, a juventude aparece como um 

tempo de preparação para a complexidade das tarefas de produção e a sofisticação das 

relações sociais que a sociedade industrial trouxe.  

Diante da centralidade dessa categoria para a discussão sobre juventudes no 

Brasil, apresenta-se que, em 2019, 22,2% da população entre 15 e 29 estava desocupada 

no Brasil (IBGE, 2020). Se comparados os números de 2012, quando a Pesquisa 

Nacional de Amostras por Domicilio Contínua (PNAD Contínua) começou a ser 

realizada, houve aumento de 8,8% de pessoas desocupas para a faixa entre 15 e 29 anos.  

A esse respeito, Scherer (2015) aponta que: 



 
37 

 

[...] paradoxalmente, ao mesmo tempo em que as juventudes em muitos 

contextos são consideradas como o segmento mais adaptável para assumir 

postos de trabalho, diante do contexto tecnológico dominado pelos recursos 

de informática, também são mais facilmente descartados na lógica da 

flexibilização das relações de trabalho. (SCHERER, 2015, p. 92) 

 

Além disso, para os/as jovens trabalhadores/as informais, também houve 

aumento: em 2012 o número era de 43,8%, já em 2019 passou para 49,2%. Ressalta-se, 

portanto, maiores impactos para as juventudes no que diz respeito ao mundo do 

trabalho. Nesse sentido, Tommasi e Corrochano (2020) afirmam que: 

A precarização das relações de trabalho se afirmou nos últimos anos no 

Brasil tanto por meio do ideário sobre o trabalho autônomo como pelas 

reformas que atingiram os direitos trabalhistas, golpeando de forma 

contundente todos aqueles que vivem do seu trabalho, incluindo e deixando 

sem perspectiva de inserção os jovens pobres, negros, moradores das 

periferias das grandes metrópoles. (TOMMASI & CORROCHANO, 2020, p. 

364-365) 

 

Nesse sentido, com o cenário da pandemia de Covid-19 que agravou a 

desigualdade social e o desemprego no Brasil, os/as jovens também foram duramente 

atingidos. Em 2020, o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) realizou 

pesquisa
17

 com o objetivo de conhecer os efeitos da pandemia na vida de jovens no 

Brasil, aplicando questionário junto a pessoas de 15 a 29 anos de todos os estados do 

país. Segundo dados da pesquisa Juventude e Pandemia (CONJUVE, 2020), 33% dos/as 

jovens que participaram desse estudo tiveram os rendimentos reduzidos, 27% tiveram 

que parar de trabalhar e 8% perderam totalmente a renda. Além disso, 6 em cada 10 

jovens tiveram alguma alteração na sua carga de trabalho desde o início da pandemia. 

Em relação à educação, campo explorado na presente pesquisa, segundo os 

números levantados pela PNAD Contínua (IBGE, 2020), 20,2% dos/as jovens 

brasileiros/as entre 14 e 29 anos não terminou alguma das etapas da educação básica em 

2019. Desse total, 71,7% eram negros/as.  

Os dados presentes no Atlas das Juventudes de 2021 apontam as desigualdades 

de renda no que diz respeito ao acesso ao ensino médio das juventudes de 15 a 17 anos, 

ainda que reafirme a ampliação do acesso nos últimos anos. Observa-se no gráfico a 

seguir que, em 2018, 90,3% dos/as jovens pertencentes aos 25% mais ricos estavam 

                                                           
17

 A pesquisa teve como metodologia a PerguntAção, método desenvolvido pela Rede Conhecimento 

Social que propõe a construção coletiva de conhecimento a partir de oficinas que envolvam o público 

estudado em todas as etapas do processo de pesquisa. Assim, elaborou-se um questionário e construiu-se 

como parâmetro amostral a amostragem de conveniência (não probabilística), tendo como referência a 

distribuição populacional de jovens a partir da PNAD Contínua. O questionário tinha 48 perguntas e foi 

respondido por 33.688 jovens, de 15 a 29 anos, de todos os estados do Brasil. 
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matriculados/as no ensino médio, enquanto o cenário para os 25% mais pobres era de 

apenas 50% matriculados/as (FRM, 2020). 

 

Gráfico 2 - Taxa de atendimento escolar na população de 15 a 17 anos, por sexo, raça e renda domiciliar 

per capita, Brasil - 2018 

 
Fonte: Atlas das Juventudes, 2021 

Já em relação à desistência escolar, 1 em cada 4 jovens é reprovado ou desiste da 

escola no 1º ano do ensino médio (FRM, 2020). Em uma perspectiva de renda, a Síntese 

dos Indicadores Sociais referente ao ano de 2018 (IBGE, 2018) aponta que 11,8% 

dos/as jovens mais pobres, entre 15 e 17 anos, abandonaram a escola naquele ano. O 

número é oito vezes maior em relação aos mais ricos, que somam 1,4%. No atual 

contexto pandêmico, a pesquisa Juventude e Pandemia questionou se os/as jovens 

consideraram desistir dos estudos em algum momento: em 2020, 3 em cada 10 

cogitaram desistir (CONJUVE, 2020), sofrendo um aumento em 2021 para 4 em cada 

10 jovens (ATLAS DAS JUVENTUDES, 2021).  

Destaca-se, por fim, os dados acerca da qualidade da educação oferecida as 

juventudes brasileiras. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 

2017 (IPEA, 2018), que apresenta os últimos números coletados e divulgados, apontou 

que 7 em cada 10 estudantes concluintes do Ensino Médio naquele ano tinham níveis 

insuficientes de aprendizado em português e matemática. Com a pandemia de Covid-19, 

65% dos/as jovens relataram ter aprendido menos com o ensino remoto (CONJUVE, 

2020).  
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Diante desta breve caracterização das juventudes brasileiras a partir dos dados 

sinalizados, aponta-se para um perfil diverso e plural, principalmente quando 

interseccionados gênero, raça/cor e classe social dos/as jovens. Corrobora-se, portanto, 

com Sposito e Tarábola ao afirmarem que: 

Um dos desafios atuais consiste em tornar mais complexa a compreensão das 

diferenças existentes no interior dos tempos configurados como juvenis. 

O reconhecimento dos limites e do valor heurístico dos marcos demográficos 

implica em estudar os momentos desse período, caracterizado pela faixa 

etária de 15 a 29 anos, a partir das suas singularidades. (SPOSITO & 

TARÁBOLA, 2017, p. 13). 

Aponta-se, assim, para a necessidade de direcionar um olhar dialético sob as 

juventudes (GROPPO, 2016) e que compreendam a totalidade, particularidade e 

singularidade da categoria para, dessa forma, construir uma análise que vá além das 

aparências fetichizadas e fetichizantes pelas quais os/as jovens tem constantemente 

sofrido processos de invisibilidade, que se manifestam no senso comum, na produção 

acadêmica e nas políticas públicas (SCHERER, 2015). Portanto, é diante deste 

arcabouço teórico que parte a concepção de juventudes adotada na presente pesquisa e, 

por conseguinte, é a partir dessa apreensão, fundada no materialismo histórico dialético, 

que se realizará a discussão acerca da (des)proteção social dos/as jovens.  
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2. A (DES)PROTEÇÃO SOCIAL E A CENTRALIDADE DA ESCOLA 

PARA AS JUVENTUDES SOB OS IMPACTOS DA COVID-19 

 

 

Deixa os menor viver bem  

Que isso é só um reflexo.  

Nóis já sonhou muita coisa,  

É hora de buscar. 

Nóis vai chutar  

O alicerce da sua pirâmide,  

Sabotar esse ranking  

Que não olha pros que vem de cá. 

Avisa que é o Funk – Mc Hariel 
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2.1. Aspectos gerais da (des)proteção social 

 

 Às vistas de dados que apontam as juventudes – a partir de um olhar dialético - 

inscritas no processo de desigualdade social a que está imersa a população brasileira e 

que teve seu agravamento com a pandemia de Covid-19, se faz necessário refletir acerca 

de suas necessidades sociais e, dessa forma, da vivência da condição juvenil no âmbito 

da (des)proteção social no capitalismo. Com isso, esse capítulo propõe-se a discorrer 

teoricamente sobre a perspectiva de (des)proteção social e destacar a centralidade da 

escola nesse  processo de (des)proteção social das juventudes, com foco nos impactos 

da migração para o ciberespaço diante da pandemia de Covid-19. 

Dessa maneira, inicialmente, é fundamental apreender o Estado pelo qual se 

pretende situar o debate da Proteção Social e, por conseguinte, da Escola. Assim, parte-

se de sua apreensão no bojo da sociabilidade capitalista, explicitando suas funções 

políticas e econômicas a partir, principalmente, do pensamento de Antonio Gramsci, 

intelectual marxiano, sobre Estado ampliado. 

 Segundo Gramsci (2002), se um grupo social tem sua compreensão de mundo, aí 

está a libertação dos indivíduos da reprodução dos valores, ideologias e força de 

trabalho em favor do grupo que é dominante. Com isso, o autor traz o conceito de 

“hegemonia”, que explica o consentimento da subalternidade de uma classe sob a outra. 

Entende-se por processo de hegemonia o predomínio ou prevalência de um determinado 

interesse ou vontade de certo grupo sobre os demais, porém ainda coexistindo - em 

disputa - com outros interesses e vontades. Assim, ainda que exista, de forma 

democrática, uma diversidade de projetos coletivos em disputa, hegemonicamente, um 

determinado projeto - então, dominante - afirma-se à frente e de forma a controlar e 

direcionar aquela sociedade.  

A hegemonia, portanto, diz respeito à direção moral e política de uma classe que 

detém poder sobre todo o conjunto da sociedade, compreendendo que a classe 

dominante irá transcender seus interesses para, desta forma, incorporar os interesses das 

classes subalternas e forjar um consenso a partir de uma falsa representação dos 

interesses de todo o coletivo, ou seja, a hegemonia não se refere à dominação, mas ao 

aliar-se do consenso e da coerção. Corresponde, pois, à capacidade de uma classe de 

unificar seu projeto social ao redor de seus interesses (GRAMSCI, 2002).  
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A hegemonia de um projeto, ou grupo, em detrimento de outros é realizada pela 

“sociedade política”. Para Gramsci (2001), a sociedade política contextualiza-se de 

forma que:  

pode-se por enquanto fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que 

pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organizações 

chamados comumente de “privados”) e o da “sociedade política”, que 

correspondem à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em 

toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo “jurídico”. (GRAMSCI, 2001, p. 1518)  

Com isso, sociedade política e sociedade civil compõe o Estado ampliado de 

Gramsci, território em que a superestrutura - ou seja, o conjunto das relações 

ideológicas e culturais - da sociedade se organiza. A sociedade política apreende o 

conjunto das leis, a burocracia e o exército - as formas pelas quais o grupo hegemônico 

e dominante mantém sua direção a partir de um consenso - e a sociedade civil apreende 

o espaço onde o conflito, ou disputa, das classes acontece. Sociedade civil e política 

apenas diferenciam-se pelas funções que exercem na articulação e reprodução das 

relações de poder na sociedade. A união das duas se dá no Estado ampliado como 

hegemonia, revestida de coerção (COUTINHO, 2007). 

Sem embargo, o Estado ampliado para Gramsci representa “todo o complexo de 

atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só se justifica e 

mantém o seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados.” 

(GRAMSCI, 2000, p. 331), entretanto, para o autor, reconhecer o caráter classista do 

Estado não o reduz a um aparelho democrático coercitivo, mas resultado de elementos 

políticos e sociais, da correlação de forças e das relações sociais de produção.  

 Silvio de Almeida (2020) contribui para a discussão do Estado ao retomar 

Gramsci em sua obra Racismo Estrutural. O autor afirma que para ser um Estado 

capitalista, ele não necessariamente irá se mover apenas pelos interesses das classes 

dominantes, tendo, portanto, uma autonomia relativa no que diz respeito à economia. 

Assim, Almeida retoma Gramsci (2000) para discorrer sobre essa autonomia, que é 

exercida em momentos nos quais os conflitos de classe se agudizam e, para garantir a 

reprodução da sociedade, o Estado intervém tanto permitindo que se assegure a 

participação política de alguma maneira – o consenso – ou a partir da violência, 

dependendo da profundidade de tais conflitos. Portanto, para Almeida:  
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Pode-se dizer que o Estado é de classe, mas não de uma classe, salvo em 

condições excepcionais e de profunda anormalidade. Em uma sociedade 

dividida em classes e grupos sociais, o Estado aparece como a unidade 

possível, em uma vinculação que se vale de mecanismos repressivos e 

material-ideológicos. (ALMEIDA, 2020, p. 96)  

 Nesse sentido, o debate construído por Pierre Dardot e Christian Laval na obra 

“A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal” (2016) contribui para a 

compreensão das funções econômicas e políticas do Estado, uma vez que aponta o 

neoliberalismo enquanto agente transformador, de maneira profunda, do capitalismo e 

da sociedade.  

Segundo os autores no excerto de introdução à edição inglesa, os Estados 

introduziram na economia, sociedade e até em seu próprio seio a lógica concorrencial 

do modelo neoliberal. Assim, os indivíduos passam a estabelecer relações capitalistas 

consigo mesmo e com os demais, produzindo maneiras de viver, tipos de relações 

sociais e subjetividades. Dessa forma, o neoliberalismo se impõe enquanto sistema de 

normativas e forma de racionalidade, alcançando todas as dimensões: econômicas, 

políticas, sociais e subjetivas, ou seja, as dimensões de uma nova razão de mundo que 

abarca a totalidade da vida.  

O neoliberalismo, portanto, seria a razão do capitalismo contemporâneo e “pode 

ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um 

novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência.” 

(DARDOT & LAVAL, 2016, p. 17). 

 A perspectiva dos autores em relação aos governos parte do conceito de 

racionalidade política de Michel Foucalt, apreendendo o governo como atividade, não 

como instituição, sendo responsável por governar a conduta dos indivíduos pela 

liberdade agindo “ativamente no espaço da liberdade dado aos indivíduos para que 

venham a conformar-se por si mesmos a certas normas” (DARDOT & LAVAL, 2016, 

p. 19).  

Nesse sentido, Dardot e Laval apontam que o neoliberalismo atuaria como 

resposta a uma crise de governamentabilidade, já que é um sistema inscrito nas práticas 

governamentais, políticas, institucionais e gerenciais, destacando-se, portanto, como 

figura singular do capitalismo.  Dessa maneira, os autores refutam a compreensão do 

neoliberalismo como retorno ou restauração do liberalismo, tendo em vista sua função 
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de transformar o mercado também em um princípio de governo de si, ou seja, uma 

“lógica normativa generalizada” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 34) tanto para o 

Estado, quanto para a subjetividade, definindo não apenas outro regime de acumulação, 

mas também – e mais amplamente – outra sociedade.   

Tendo discorrido brevemente sobre elementos importantes na análise do Estado 

e do neoliberalismo, pode-se situar o debate acerca da (des)proteção social no 

capitalismo apreendendo o “jogo” ambivalente e intrínseco que permite, por vezes, certa 

garantia de interesses econômicos para as classes dominadas, porém que sejam 

compatíveis com os interesses políticos das classes dominantes (PEREIRA, 2016). 

Além disso, ao discutir proteção social, corrobora-se com Pereira (2016) ao afirmar que 

a proteção social não é uma categoria teórica por não possuir um significado 

ontologicamente sustentado, ou seja, possui visões discrepantes entre si que competem a 

depender das correlações de força política. Dessa forma, é necessário e imprescindível 

que o termo esteja sempre acompanhado de adjetivo que possibilite sua apreensão.  

A partir disso, apresentam-se debates acerca do tema que compõem o arcabouço 

teórico deste trabalho e, portanto, da construção do que aqui se nomeia de (des)proteção 

social.  

Geraldo Di Giovanni (1998) ao discorrer acerca do que ele nomeia de “sistemas 

de proteção social” irá afirmar que: 

 (...) constituem sistemas de proteção social as formas – às vezes mais, às 

vezes menos institucionalizadas – que as sociedades constituem para proteger 

parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas 

vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o 

infortúnio e as privações (GIOVANNI, 1998, p. 10).  

 Então, os sistemas de proteção social podem ser institucionalizados ou não, 

podem estar vinculados ao Estado e a sociedade e, também, tem uma característica de 

produzir respostas às necessidades de parte ou do conjunto da população, com o 

objetivo de assegurar proteção em determinado contexto histórico e social. 

 Nesse sentido, Sposati (2014) apresenta a proteção social a partir das ideias de 

“ter certeza de” e “contar com”, no que tange os riscos inerentes à vida em sociedade, 

bem como as necessidades sociais geradas em uma sociabilidade capitalista.  Segundo a 

autora, em sociedades desiguais, a distribuição e o acesso à proteção são também 
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desiguais, portanto, a relação certeza-incerteza marca a distribuição de acessos sociais 

entre os/as brasileiros/as. 

Dessa maneira, a proteção social pode ser assumida pelo Estado e 

institucionalizar-se enquanto função legal e legítima a partir das políticas sociais. Com 

isso: “essas políticas integram um campo próprio de relações que envolvem, além da 

participação de instituições especializadas, outros agentes e processos extremamente 

complexos, sempre permeados pela incerteza.” (GIOVANNI, 1998, p. 11). 

No contexto capitalista neoliberal, a partir da década de 1980, essas políticas 

sociais partem da compreensão de um Estado mínimo para o social e máximo para o 

capital em que, segundo Draibe, “afirma-se tão somente a fronteira demarcadora do 

máximo até onde deveria e poderia ir o Estado” (DRAIBE, 1993, p. 89), reduzindo sua 

intervenção e propondo reformas dos programas sociais para que atuem, tão somente, 

no auxílio à pobreza extrema, devendo o restante acontecer por meio da filantropia 

privada. Ademais, a organização de uma “cultura política despolitizada”, para Draibe 

(1993), também complementa a agenda neoliberal com as políticas sociais, afirmando o 

compromisso com soluções ágeis e eficientes e, com isso, com preposições sobretudo 

práticas. Assim, o gasto social deveria diminuir e ser focalizado para garantir sua 

eficiência, o que reafirma a desativação de programas assistenciais universais 

relacionados ao Welfare State
18

 e inaugura programas de combate à pobreza extrema 

que garantam um mínimo para a sobrevivência sem desestimular o trabalho. 

No caso da América Latina, Sonia Draibe irá afirmar que os países foram 

submetidos a rigores de ajustes macroeconômicos impostos por instituições como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o que proporcionou reformas 

dos sistemas de política social que se orientaram a partir da focalização – que 

transformam políticas universais em políticas seletivas para que o acesso se limita ao 

gasto social -, da descentralização – na busca de aumentar a eficiência das políticas e 

                                                           
18

 Segundo, Viana e Levcovitz (2005) o Welfare State (WS) corresponde a um tipo específico de 

intervenção do Estado, datado historicamente, a fim de garantir proteção social. Dessa forma, emerge no 

contexto do pós-guerra na Europa e, com isso, relaciona-se a uma etapa específica do desenvolvimento 

capitalista com raízes na expansão do emprego, alta taxa de acumulação, crescimento do consumo de 

massas, ampliação da capacidade administrativa do Estado e desenvolvimento da teoria keynesiana. É 

possível reconhecer o Welfare State a partir de uma conceituação ampliada, enquanto um “mecanismo de 

socialização dos riscos e institucionalização da solidariedade” (Ferrera, 1993 apud Viana e Levcovitz, 

2005, p. 23). 
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acirrar a competição – e, finalmente, da privatização – diminuindo o gasto social ao 

vender e transferir empresas estatais ao setor privado (DRAIBE,1993). 

Em linhas gerais, a história do sistema de proteção social público no Brasil pode 

ser analisada desde a Era Vargas, em que se observam avanços institucionais e 

ampliação da cobertura do sistema de proteção social do país, ainda que a partir de um 

padrão seletivo e heterogêneo em relação aos beneficiários, como também fragmentado 

nos planos financeiro e institucional (DRAIBE, 1993). No entanto, é durante o período 

da Ditadura Civil e Militar no país que se torna possível implementar uma estratégia 

nacional de proteção social, sem deixar de ressaltar seu caráter conservador e 

focalizado. Segundo Fagnani (1997), os principais traços dessa estratégia são 

regressividade dos mecanismos de financiamento, centralização do processo decisório, 

privatização do espaço público, ampliação da cobertura e baixo caráter redistributivo. 

Com isso, observa-se um avanço da fragmentação que abre espaço para universalização 

ao incorporar novos grupos sociais, mas ainda com grandes desigualdades regionais e 

de acesso. 

Dessa maneira, com o fim da ditadura, aponta-se para crise social gerada a partir 

das lutas sociais pela democracia, além de uma crise econômica datada do final do 

período ditatorial e marcada por uma desaceleração do crescimento econômico, tensões 

inflacionárias e ampla crise cambial, resultado da crise financeira internacional, que 

reverberaram, inclusive, em desemprego e diminuição real do salário mínimo no país. A 

partir da redemocratização iniciada, é possível observar avanços no conceito de 

seguridade e sua universalização – tendo o Sistema Único de Saúde como exemplo -, 

em relação aos direitos e seu acesso e um aparente grau de descentralização, entretanto 

os impactos da herança militar se destacam em pontos como centralização do caráter 

decisório, privatização do espaço público, reduzido caráter redistributivo e 

regressividade dos mecanismos de financiamento (DRAIBE, 1993).  

  Dessa forma, corrobora-se com Pereira-Pereira (2013) que: 

Falar de proteção social capitalista não é tarefa simples, a começar pelo fato 

de ela não ser apenas social, mas também política e econômica; isto é, a 

proteção social gerida pelo Estado burguês e regida por leis e pactos 

interclassistas, que procuram conciliar interesses antagônicos, sempre se 

defrontou com o seguinte impasse: atender necessidades sociais como 

questão de direito ou de justiça, contando com recursos econômicos escassos 

porque, de acordo com a lógica capitalista, a riqueza deve gerar mais riqueza 
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e, portanto, ser investida em atividades economicamente rentáveis. 

(PEREIRA-PEREIRA, 2013, p.637) 

É a partir desse contexto da proteção social no capitalismo, apresentado pelos 

autores e pelas autoras acima, que se apreende, em concordância com Scherer (2015), 

que proteção e desproteção apresentam-se enquanto processos simultâneos que 

dialeticamente se ocultam e se revelam. Portanto, é possível discuti-los como 

(des)proteção, em que o prefixo (des) retrata esse processo dialético. Assim, a proteção 

social, inscrita na sociedade capitalista, não garante um cenário real de proteção e 

certeza de acesso e possibilidades para os sujeitos, já que sua materialidade encontra 

limites nessa forma de sociabilidade.  

No contexto capitalista, “o termo proteção encerra em si um ardil ideológico, a 

ser teoricamente desmontado, visto que ele falseia a realidade por se expressar 

semanticamente como sendo sempre positivo” (PEREIRA, 2016, p. 24), sendo alvo de 

diferentes interesses – muitas vezes discordantes – entre estudiosos, executores e 

destinatários.  

 Pereira (2016) irá afirmar que: 

Neste modo de produção, desde os seus primórdios até sua fase 

contemporânea, o recurso à proteção social sempre expressou um 

compromisso político estratégico entre forças de diferentes filiações: ao 

mercado e às instâncias políticas da sociedade, incluindo o mundo do 

trabalho. Como visto, nas fases mais avançadas do capitalismo, o Estado 

constituiu o grande suporte da proteção social devido à crescente necessidade 

de regulação das relações sociais e econômicas, que se tornaram mais 

complexas, e à intensificação dos conflitos de classe. Mesmo na atual fase 

capitalista, de franca internacionalização imperialista, a proteção social joga 

um papel importante, que extrapola a tradicional regulação de conflitos: ela 

constitui também uma força produtiva, à medida que diminui os custos da 

carga improdutiva do Estado com criminalidade, pobreza extrema, doenças 

generalizadas e melhora a competitividade entre nações. (PEREIRA, 2016, p. 

285) 

 

Para as juventudes, esse contexto de (des)proteção, segundo Scherer (2015), vem 

se agudizando nos últimos anos já que as políticas sociais - organizadas e geridas pelo 

Estado burguês - destinadas aos/as jovens têm respondido as suas necessidades sociais 

de forma precarizada, fragmentada e distante de uma perspectiva de universalidade de 

direitos. Para o autor: 

Por meio de ações fragmentadas que reproduzem a construção social das 

juventudes a partir do processo de (in)visibilidade, que proteção e 

desproteção se materializam por meio de um processo dialético e perverso de 

(des)proteção social. (SCHERER, 2015, p. 206) 
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 Nesse sentido, a discussão de Groppo (2017) dialoga com a discussão de Scherer 

ao afirmar que há duas formas de apreensão das juventudes para as políticas sociais 

brasileiras. A primeira parte da juventude como problema e, portanto, filia-se a ideia da 

juventude como fase de transição para a vida adulta. Dessa forma, há uma 

invisibilização dos sujeitos diante de uma ideia de indivíduos incapazes, incompletos, 

vulneráveis e, portanto, que oferecem perigo e risco. A partir disso, justificam-se 

políticas de ações socioeducativas desenvolvidas, principalmente, pelo terceiro setor. Já 

a segunda, parte das teorias que apreendem o jovem como sujeito social. Para esse 

grupo de políticas o foco está no protagonismo juvenil e na discussão da juventude 

enquanto direito, filiada aos movimentos que deram origem ao ECA. Ainda que 

reconhecendo os avanços dessa proposta, o autor aponta enquanto limite a infantilização 

da juventude. 

 Além disso, destacam-se, também, os avanços proporcionados pelo Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), Conselho Nacional da Juventude 

(Conjuve) e a Secretaria Nacional de Juventude, criados em 2005 a partir da lei nº 

11.129, como também do Estatuto da Juventude, criado em 2013 a partir da lei nº 

12.852. Para Scherer (2015), esse conjunto de políticas que se institucionalizam 

enquanto Política Nacional da Juventude (PNJ) representa um passo importante no que 

diz respeito às bases legais, bem como na institucionalização. Entretanto há enormes 

desafios em relação à articulação intersetorial.  

 Nesse sentido, as propostas dessa política apresentam ações focalizadas na 

pobreza, tendo suas ações concentradas em qualificação profissional e ações 

socioeducativas, corroborando com uma perspectiva de controle das classes perigosas 

em que os/as jovens são responsabilizados por sua (des)proteção. Não se apresenta, 

portanto, uma proteção social ampla e articulada, mas focalizada e muito distante de um 

acesso universalizado (SCHERER, 2015).  

 Com a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil em março de 2020, o cenário 

de desigualdade de atenções e acessos é agudizado no país e, com isso, a (des)proteção 

atinge grupos ainda maiores da população brasileira. Para as juventudes, o processo de 

desproteção é aprofundado e pode ser observado a partir dos dados coletados na 

pesquisa Juventude e Pandemia do CONJUVE: 
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Gráfico 3 - Avaliação sobre efeitos da pandemia em aspectos da vida 

 

 
Fonte: Atlas das Juventudes (2021) 

 

 O gráfico acima aponta que os/as jovens, de 15 a 29 anos, que responderam o 

questionário relataram que com a pandemia houve significativa piora em diversos 

aspectos da vida. Ao somar os números das variáveis „piorou muito‟ e „piorou um 

pouco‟, observa-se que houve piora de 73% nas atividades de lazer e cultura, 70% no 

estado emocional, 65% no condicionamento físico, 58% na disponibilidade de recursos 

financeiros, 55% na qualidade do sono e 42% na alimentação (CONJUVE, 2020).  

Apreende-se que todos os aspectos relatados têm intrínseca relação por 

demonstrarem diferentes dimensões da vida dos sujeitos e apontam para um 

agravamento no cenário de (des)proteção das juventudes ao indicarem piora na atenção 

e na possibilidade de acessos sociais, que marcam um contexto de incertezas agudizado 

com a pandemia de COVID-19.  

Diante desse cenário, a concepção de Sposati (2014), que parte da proteção 

social como “ter certeza de” e “contar com”, pode ser, também, traduzida na pesquisa 

Juventude e Pandemia diante dos números que apontam que 34% dos/as jovens estão 

pessimistas ou muito pessimistas sobre o futuro.  

O pessimismo com o futuro relatado pelos/as jovens pode estar relacionado com 

a incerteza gerada pela pandemia em relação a diversos aspectos da vida. No que diz 

respeito à vida escolar, também presente nos números da pesquisa (CONJUVE, 2020), 
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os dados são alarmantes: 65% dos/as jovens relataram ter aprendido menos com o 

ensino remoto, 50% acreditam que os estudos futuros serão adiados e 9% aponta que 

pensam que poderão fracassar em relação aos estudos. Além disso, nos dados 

levantados pela pesquisa em 2020, 3 em cada 10 jovens consideravam largar os estudos; 

já em 2021 (CONJUVE, 2021), o número aumentou para 4 em cada 10 jovens. 

Nesse sentido, destaca-se a centralidade da escola para o processo de 

(des)proteção social das juventudes enquanto dimensão que – a partir da pandemia de 

COVID-19 – sofre impactos mais do que significativos diante da migração para o 

ciberespaço. Assim, ao olhar para as concepções de (des)proteção social de jovens do 

ensino médio, é imprescindível, ainda que brevemente, apresentar quem são os/as 

jovens que estão na escola no Brasil, bem como as dimensões sociais e históricas dessa 

escola. 

 

2.2. A centralidade da escola para o processo de (des)proteção social das 

juventudes 

 

Ao analisar os dados da Pesquisa de Amostra por Domicílios Contínua (PNAD-

contínua) entre os anos de 2000 e 2014, Sposito e colaboradoras observaram que houve 

um aumento de 2,5% de jovens entre 15 e 17 anos frequentando a escola. Para as 

autoras: 

Tendo em vista essa situação, é possível afirmar que a construção de 

conhecimentos acerca da condição juvenil e das vivências de moças e rapazes 

de 15 a 17 anos está cada vez mais relacionada àquilo que experimentam na 

escola e às tensões de se viver na condição de estudante, o que não significa 

subsumir suas experiências às dimensões estritamente escolar e estudantil. 

(SPOSITO; SOUZA & SILVA, 2018, p. 5). 

 

 Destaca-se, ainda, que as condições para que esses/as jovens estejam no sistema 

educacional são desiguais e heterogêneas. Houveram avanços importantes apontados 

pelos dados da PNAD Contínua, como incorporação substantiva de jovens negros, 

pobres e do sexo masculino – grupos historicamente mais excluídos do sistema 

educacional. No entanto, apenas 67,2% dos/as jovens matriculados/as estavam no 

ensino médio, nível escolar correspondente para essa faixa etária (SPOSITO; SOUZA 

& SILVA, 2018).  

 Ao percorrer a história da educação no Brasil, Marisa Bittar e Mariluce Bittar 

apontam que “foi mais fácil expandir o sistema [educacional] do que fazê-lo cumprir 

sua função de promover aprendizagem às crianças e aos jovens brasileiros.” (BITTAR 
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& BITTAR, 2012, p. 166). As autoras dividem o percurso histórico do sistema de 

educação brasileiro em três partes: as reformas educacionais das décadas de 1930 a 

1960 em contexto de disputas ideológicas; a expansão da escola pública no período da 

Ditadura Civil e Militar, de 1964 a 1985; e, por fim, o período mais recente, de 

redemocratização e políticas educacionais neoliberais.  

 Dessa forma, destaca-se que, na primeira parte, a partir do projeto nacional 

populista do presidente Getúlio Vargas, muitas reformas foram propostas para o sistema 

educacional a fim de resolver os altos índices de analfabetismo no Brasil, entretanto, a 

universalização do ensino não é alcançada neste período tendo em vista que as 

propostas presentes nas Constituições Federais de 1934, 1937 e 1946 não foram 

colocadas em prática. Com isso, o ensino secundário se impõe e se mantem com caráter 

elitista e seletivo, visto que a população do país ainda é majoritariamente rural e apenas 

a escola primária institucionaliza-se como gratuita e obrigatória (BITTAR & BITTAR, 

2012).  

 Com a Ditadura Civil e Militar, a partir de 1964, inicia-se uma expansão da 

escola pública no Brasil, visto que se apreende como necessária a escolarização para 

atingir o ideal de país potência vislumbrado pelos militares. Além disso, observa-se no 

período uma consolidação da sociedade urbano-industrial que possibilitou aumento da 

quantidade de pessoas no sistema educacional. No entanto, permanece o caráter elitista 

desse sistema, que não garantia uma universalização, bem como se apresenta enquanto 

um processo desorganizado e sem a priorização da qualidade do ensino. Acentua-se a 

institucionalização da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e a piora 

significativa no ensino (BITTAR & BITTAR, 2012).  

 Diante da redemocratização do país, ao passo que se vive uma ampliação das 

garantias constitucionais dos direitos e, por outro lado, se tem a ascensão da ideologia 

neoliberal, dessa forma, contraditoriamente, intensifica-se a expansão quantitativa do 

sistema educacional sem vislumbrar um real investimento na qualidade. Avanços 

podem ser observados a partir dos governos Lula (2003-2010), como a mudança do 

fundo de investimento para a educação - que passa a ser destinado ao ensino infantil, 

fundamental e médio com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) – que permitiu 

maior investimento e melhora na qualidade do ensino. Entretanto, ainda distante de 

consolidar o sistema educacional do país como um sistema, verdadeiramente, de 
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qualidade, que proporcione permanência e aprendizagem efetiva, igualitário e 

homogêneo em acesso (BITTAR & BITTAR, 2012).  

 Aponta-se, portanto, a escola – cada vez mais – enquanto espaço de socialização 

das juventudes no Brasil, como também indicadora das dimensões de (des)proteção 

social desses/as jovens. Pereira e Lopes (2016) destacam a instituição como atrelada às 

transformações sociais, culturais, históricas, econômicas e políticas do país. Em estudo 

que investigou os sentidos atribuídos pelos jovens ao Ensino Médio, as autoras 

destacam a escola como espaço onde os/as jovens “vivenciam experiências importantes 

e necessárias para uma construção de significados em longo e em curto prazo.” 

(PEREIRA & LOPES, 2016, p. 212). Ainda apontam que: 

Os jovens consideram a escola um suporte para enfrentar os embates e 

obstáculos e nela depositam confiança, expectativas, sonhos e esperanças 

com relação à execução de seus projetos de vida. Apesar de todas as 

dificuldades que vivenciam nesse contexto, veem a escola como um 

instrumento importante para tornar realidade seus projetos, fazendo com que 

nela permaneçam. (PEREIRA & LOPES, 2016, p. 211).  

 

  Com a pandemia de Covid-19, esse espaço de aprendizagem e socialização 

sofre uma migração para o ciberespaço, diante da premissa do distanciamento físico 

imposta pela transmissão do vírus SARS-COV-2. Do chão à tela dos dispositivos 

eletrônicos, o acesso à escola encontra limites diante da realidade de desigualdades das 

crianças e jovens brasileiros/as.  

 A partir do Parecer CNE/CP nº5/2020 do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2020) as atividades educacionais não presenciais foram permitidas no país. 

Dessa forma, vídeo-aulas, redes sociais, plataformas virtuais, programas de televisão e 

rádio e, também, entrega de material didático impresso passaram a compor as redes de 

ensino.  

Com essa mudança radical da realidade, para a CONJUVE (2020), 82% dos/as 

jovens referiram dificuldades total ou parcial para organizar os estudos em casa. Além 

disso, no que se refere ao acesso a equipamentos de internet para conectar-se às aulas, o 

uso de celulares é quase que universal, totalizando 98% dos/as jovens entrevistados pela 

pesquisa Juventude e Pandemia. No entanto, apenas 59% tem acesso a computador ou 

notebook, que permite maior qualidade de recursos para acesso às aulas.  

Para além da internet e aparelhos de acesso, Coutinho, Martins e Corrochano 

(2021) apontam que há outros elementos estruturais necessários para o acesso ao ensino 

remoto, como as condições da residência e tipo de banda de acesso à internet, bem 

como elementos psicopedagógicos como a disposição do estudante em relação ao 
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trabalho que foi sugerido e a possibilidade de ter alguém em sua casa que ofereça apoio 

na realização das atividades.  

Os impactos da ausência do chão da escola para a desproteção dos/as jovens 

brasileiros/as já começam a ser apontados pelas recentes pesquisas acima relatadas, a 

partir dos dados quantitativos. Assim, propõem-se as seguintes questões: De que forma 

a pandemia de COVID-19 impactou as juventudes, no âmbito da (des)proteção social? 

Quais os principais impactos já produzidos pela ausência da escola presencial para as 

juventudes de ensino médio da rede pública? Que dimensões da proteção social, com 

ênfase na escola, as/os jovens apreendem enquanto essencial ao longo de sua trajetória? 

Dessa maneira, o capítulo seguinte apresenta os caminhos metodológicos 

definidos para responder esses questionamentos a partir do objeto da pesquisa: as 

concepções de (des)proteção social de jovens do ensino médio no período da pandemia 

de COVID-19, colocando luz no impacto da ausência física da escola.  
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

 

A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. 

Eduardo Galeano
19
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 GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Tradução de Galeno de Freitas. 39ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
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3.1. O percurso metodológico: no meio do caminho tinha uma pandemia, tinha 

uma pandemia no meio do caminho
20

. 

 

Em concordância com Scherer (2015) parte-se do pressuposto de que a presente 

investigação se dá no “reflexo de escolhas teóricas, processos metodológicos, projetos 

societários, projetos profissionais e trajetória de quem escreve.” (SCHERER, 2015, p. 

15). Dessa forma, realizar o movimento dialético de apreensão dos processos de 

existência e visão de mundo desses/as jovens se dá a partir de um caminho 

metodológico fundado no materialismo histórico dialético.  

Assim, apreende-se o mundo como um processo de complexos (MARX & 

ENGELS, 1963 apud NETTO, 2011) em que a realidade concreta é síntese de uma 

multiplicidade de relações traduzidas na totalidade (KOSIK, 1978). Para tanto, 

“totalidade significa um todo estruturado e dialético, do qual ou no qual um fato ou 

conjunto de fatos pode ser racionalmente compreendido pela determinação das relações 

que os constituem.” (RAMOS, 2008).  

O materialismo histórico dialético permite compreender essas relações partindo 

da realidade concreta e de como ela se manifesta para chegar nas relações que 

determinam essa realidade, com isso: “o método que consiste em elevar-se do abstrato 

ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 

concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado” (MARX, 1978, p. 117). 

Além disso, corrobora-se com Frigotto (2001) de que: 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 

fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 

conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que 

altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no 

plano histórico-social (FRIGOTTO, 2001, p. 81). 

 

Apresenta-se, dessa forma, que a construção do percurso metodológico, em 

especial da pesquisa de campo, se realizou em colaboração com uma jovem com o 

perfil dos sujeitos investigados/as na pesquisa. Assim, a jovem desenvolveu pesquisa 

de Iniciação Científica de Ensino Médio, contribuindo para a construção do roteiro que 

orientou as entrevistas em profundidade; participou ativamente dessas entrevistas; 

colaborou com a transcrição dos materiais gravados e com o processo de análise e 

discussão dos resultados.  

O roteiro de entrevistas teve como horizonte o problema de pesquisa, que se 
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 Adaptação livre do poema de Carlos Drummond de Andrade: “No meio do caminho”, publicado em 

1928, na Revista de Antropofagia.  



 
56 

constitui das propriedades do processo denominado proteção social em relação às 

necessidades sociais das/os jovens do ensino médio, bem como a função protetiva da 

escola no contexto pandêmico. Nesse sentido, definiu-se, junto a jovem de ensino 

médio, perguntas que dialogam e se relacionam com as juventudes a partir dos 

seguintes eixos: 1. Apreensões sobre „ser jovem‟; 2. Dimensões da (des)proteção 

social na trajetória dos/as jovens; 3. Escola e processos de (des)proteção.  

Para identificar os sujeitos da pesquisa adotou-se como critério, diante do 

cenário de uma pandemia global que teve como estratégia de prevenção o 

distanciamento físico, convidar jovens que já tinham vínculos de proximidade com a 

pesquisadora por participarem do Projeto de Extensão „Juventudes e Funk na Baixada 

Santista‟ a partir de bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio (IC-EM) vinculada a 

uma pesquisa temática multicêntrica. As entrevistas em profundidade foram realizadas, 

portanto, com seis jovens de 15 a 18 anos, estudantes de ensino médio em escolas 

públicas de Santos e vinculados/as ao projeto de extensão. Dessa maneira, o vínculo já 

construído entre a pesquisadora e os/as jovens, favoreceu o andamento das entrevistas, 

ainda que no formato online.  

As entrevistas em profundidade foram eleitas como instrumento privilegiado 

diante da apreensão de que a fala pode ser reveladora de condições de vida, de sistemas 

de crenças e, ao mesmo tempo, possuir o poder de transmitir por meio de um/a porta 

voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições históricas, socioeconômicas e 

culturais que o interlocutor (MINAYO, 2015).  

Vale, ainda, destacar que, diante dos atravessamentos da pandemia, as 

entrevistas aconteceram em dois momentos: dezembro de 2020 e maio de 2021. Três 

jovens foram entrevistados/as na segunda quinzena de dezembro, quando a pesquisa 

teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa; já os/as outros/as três jovens foram 

entrevistados/as em maio do ano seguinte, diante de breve afastamento da pesquisadora 

por conta de adoecimento em decorrência da Covid-19, bem como cuidado de 

familiares que também adoeceram em detrimento da contaminação do vírus.  

Em relação ao campo empírico da pesquisa, ele foi composto por duas escolas 

públicas de Santos: Escola Estadual Técnica Aristóteles Ferreira (ETECAF) e Escola 

Estadual Padre Bartolomeu de Gusmão. Com isso, foram selecionados/as para as 

entrevistas três estudantes de cada uma das escolas, atentando-se para a diversidade 
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em gênero, raça/cor e orientação sexual de forma equânime.   

A partir das entrevistas foi possível construir narrativas de vida dos/as jovens, 

que compõem os resultados dessa investigação. As narrativas foram compostas de 

modo a explicitarem a trajetória dos/as jovens no ensino médio e suas vivências em 

meio a pandemia de Covid-19, com ênfase nas dimensões de (des)proteção social. 

Assim, parte-se da trajetória singular dos/as jovens para que, a partir dos fragmentos 

da realidade, seja possível apreender a totalidade que abarca a pluralidade das 

juventudes e seus processos de (des)proteção social, inscritos na particular 

experiência de ser jovem no Brasil. 

A seguir, apresentam-se as escolas que compõe o campo empírico dessa 

investigação, destacando a importância de apreender, brevemente, acerca do território 

escolar em que as vivências desses/as jovens foram experienciadas para, com isso, 

discutir os resultados presentes nas entrevistas a partir das narrativas. 

3.2 A Aristóteles  

 

A ETEC Aristóteles Ferreira faz parte do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza (CPS) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

estado de São Paulo, oferecendo ensino médio regular e cursos técnicos, sendo eles: 

Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Edificações, Agenciamento de Viagem, 

Informática, Informática para Internet, Programação de Jogos Digitais, Desenho de 

Construção Civil e Eventos. Desde 2014 a escola também oferece o Ensino Técnico 

integrado ao Médio (ETIM).  

O CPS é uma autarquia do governo do estado de São Paulo responsável por 

administrar as escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs) 

estaduais. Recentemente, em setembro de 2021, a instituição passou a ser reconhecida 

como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT)
21

. Com isso, torna-se possível a atuação 

do CPS na área da pesquisa e de parcerias junto ao setor privado. 

O Ensino Técnico integrado ao Médio (ETIM) é resultado do Decreto nº 

5154/2004
22

 que apresenta reformas em torno da educação profissional e regulamenta a 
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 Resolução SDE nº 60, de 30 de dezembro de 2021. Disponível em: https://www.cps.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/1/2022/01/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-SDE-60_2022-01-04.pdf. Acesso em 20 

fev 2022. 
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 Disponível em https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/images/decretos/Decreto_5154-2004.pdf 

Acesso em 20 fev 2022. 

https://www.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/1/2022/01/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-SDE-60_2022-01-04.pdf
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integração entre ensino médio e educação profissional de nível técnico. Segundo Silva 

& Invernizzi (2007):  

Esse foi um processo polêmico, de disputas teóricas e políticas entre três 

grupos. Vale salientar que dois desses três grupos eram formados por 

correntes progressistas que, apesar de concordarem quanto à concepção de 

educação profissional capaz de contribuir para a emancipação humana, 

discordava da forma de encaminhamento proposto para esse processo de 

transição entre desintegração/integração. Enquanto para uns esse processo 

devia ocorrer via legislação maior, ou seja, a LDB 9394/1996, para outros 

devia se fazer pela promulgação de um novo Decreto como medida 

transitória que iniciara rapidamente a travessia entre a antiga e a nova 

reforma. É esta última proposição a que acaba por ser referendada. Havia, 

entretanto, um terceiro grupo, representado por um setor conservador que, ao 

contrário dos outros dois, estava neste processo lutando pela permanência 

total, ou ao menos parcial, da concepção de educação profissional vigente. 

(SILVA & INVERNIZZI, 2007, p. 4). 
 

A discussão em torno da educação profissional brasileira sempre se deu em meio 

a disputas teóricas e políticas entre diferentes grupos, principalmente no que diz respeito 

à armadilha de que a qualificação profissional seria responsável por resolver o problema 

entre a oferta de emprego aos jovens e o mercado de trabalho (RAMOS, 2008). 

Entretanto, se reconhece que a profissionalização dos/as jovens da classe trabalhadora é 

uma necessidade iminente. Corrobora-se com Simões (2007) de que: 

O ensino técnico articulado com o ensino médio, preferencialmente 

integrado, representa para a juventude uma possibilidade que não só colabora 

na sua questão da sobrevivência econômica e inserção social, como também 

uma proposta educacional, que na integração de campos do saber, torna-se 

fundamental para os jovens na perspectiva de seu desenvolvimento pessoal e 

na transformação da realidade social que está inserido. (SIMÕES, 2007, p. 

84). 

 

No entanto, cabe destacar, em concordância com Nosella (2011) que a 

integração gera preocupações em nível de conceito, currículo e gestão, já que: “o 

termo/conceito „integrado‟ é sedutor e instigante, mas é polissêmico, podendo chegar a 

ser ambíguo e enganoso” (NOSELLA, 2011, p. 1057). Para o autor, a integração que 

ocorre a partir do Decreto nº 5154/2004 “acabou pulverizando o ensino médio, 

eliminando qualquer veleidade de ensino unitário ao permitir sua extremada 

multiformidade.” (NOSELLA & GOMES, 2016, p. 12), ou seja, ainda que haja uma 

tentativa com intenções de relacionar e harmonizar a escola humanista e a escola do 

trabalho, resguardando uma formação geral que integre ensino médio e educação 

profissional, a integração como se impôs a partir de 2004, para o autor, acaba por impor 

ao jovem uma formação profissional precoce (NOSELLA, 2011; NOSELLA & 

GOMES, 2016).  
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Até o ano de 2020 era necessário realizar processo seletivo para cursar o ensino 

médio regular, ensino técnico e ensino técnico integrado. Entretanto, diante da 

pandemia, a entrada na instituição, atualmente, acontece através da análise do histórico 

escolar dos/as jovens. As vagas são limitadas por sala e, anualmente, muitos/as jovens 

das cidades da Baixada Santista se candidatam. Dessa forma, o acesso conta com certo 

grau de concorrência. 

 A escola encontra-se na Orla da cidade, caracterizada como região central de 

Santos. Está localizada no bairro da Aparecida, próximo de diversos serviços, 

principalmente, opções de lazer como o SESC (Serviço Social do Comércio), shopping, 

praças, cinema, praia, bares e clubes, como também grande variedade de 

estabelecimentos comerciais. A rede de transporte de ônibus municipais e 

intermunicipais também promove circulação facilitada entre o bairro e as diferentes 

regiões da cidade e da Baixada Santista. Além disso, o bairro constitui-se, amplamente, 

de moradias de classe média. 

Os/as estudantes da ETECAF são residentes dos nove municípios da Baixada 

Santista, fazendo com que a escola promova uma interação entre as cidades 

transformando-a em um território metropolitano.   

O prédio da escola possui um estacionamento para carros e bicicletas logo em 

sua entrada, pátio com mesas e cadeiras que o transformam – também – em espaço de 

refeitório, um jardim, a cozinha da merenda, uma cantina, auditório amplo, laboratórios, 

salas de aula e salas administrativas. Além disso, a escola não possui grades ou portões 

que impeçam a circulação dos/as estudantes em diferentes horários, o controle é feito 

apenas por um segurança posicionado antes do acesso ao pátio.  

Durante a pandemia de Covid-19, a escola, como toda a rede que compõe o 

Centro Paula Souza, optou pelo uso da plataforma Teams
23

 para o acesso aos conteúdos 

escolares, através de parceria firmada com a empresa de softwares Microsoft. No caso 

da ETECAF, foi possível – através do envolvimento junto ao Projeto de Extensão – 

acompanhar o grande esforço de direção e coordenação pedagógica para mapear as 

condições de acesso dos/as estudantes, o que permitiu identificar os/as jovens com 

ausência ou problemas nos equipamentos de acesso à internet e, assim, realizar um 

movimento de doação e empréstimo de computadores. Além disso, os laboratórios de 
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 O Teams é uma plataforma desenvolvida pelo grupo Microsoft que combina bate-papo, 

videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos.  
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informática da ETEC foram disponibilizados para os/as estudantes, visto que, ao longo 

do processo, a escola percebeu que não se tratava somente da falta do equipamento, 

mas, também, do acesso a uma rede de internet de qualidade e falta de espaços físicos 

nas casas para a realização das tarefas. 

3.3 O Bartô 

 

A Escola Estadual Padre Bartolomeu de Gusmão é uma escola pública de ensino 

médio regular, que responde à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Localiza-se na zona Noroeste do município de Santos, mais especificamente no bairro 

do Saboó. A Zona Noroeste encontra-se na parte continental da cidade, que abriga 16 

bairros e é caracterizada pelo adensamento populacional de baixa renda. O território do 

Saboó localiza-se na entrada do município de Santos, às margens da rodovia Anchieta. 

Ademais, em uma parte central do bairro, está localizada a Vila Pantanal, uma região de 

favela com histórico de ocupações desde o final dos anos 1980 e que dispõe de baixa 

cobertura na rede de água, sujeitas ao abastecimento clandestino, e de esgotamento 

sanitário regular (MARTINS, 2019). 

A escola tem turmas noturnas, vespertinas e matutinas, que se distribuem em 

ensino médio regular e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Por demanda da população, 

também mantem turmas no período noturno em salas no bairro Jardim São Manoel, a 

quatro quilômetros do prédio central da escola, que são nomeadas de „anexo‟ por 

funcionárias do Bartolomeu.  

O prédio do “Bartô”, como a escola é conhecida por estudantes, funcionários/as 

e moradores/as do bairro, fica bem próximo aos morros que envolvem toda a Zona 

Noroeste da cidade, além da encosta verde de mata atlântica que pode ser vista do pátio 

da escola. Além disso, é cercada por muros e grades, tendo acesso ao prédio apenas por 

um portão pequeno que se mantém fechado, com acesso controlado pela secretaria. A 

estrutura física é composta pelas salas administrativas, poucas salas de aula, uma sala de 

vídeo e um laboratório de informática, pátio, refeitório, cozinha, cantina, banheiros e 

uma quadra para prática esportiva. Destaca-se que, em relação à ETEC, a estrutura 

física das escolas é diferente, dispondo, o Bartô, de menos recursos disponíveis aos 

estudantes – como auditório e diferentes laboratórios – bem como a maneira como a 

escola se organiza: a ETEC permite livre circulação dos/as estudantes, diferente do 

Bartolomeu que permanece com suas grades e portões fechados.  
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A escola atende estudantes do território e o acesso deles/as a escola é, quase que 

universalmente, a pé. O bairro contém poucas opções de lazer, que se restringem a 

pequenas praças e uma quadra de esportes. Além disso, o território conta com alguns 

comércios e uma rede atacadista de supermercado. O transporte público é favorecido 

pela proximidade do bairro com o Terminal Urbano, a três quilômetros de distância da 

escola.   

Com a pandemia de Covid-19 e a alteração para o ensino remoto das atividades 

escolares, o Bartô sofreu com diversos desafios para adaptar um formato que fosse 

acessível às diferentes realidades dos/as estudantes, além da iminência constante de 

evasão escolar dos/as jovens. As atividades, durante boa parte do período de ensino 

remoto, eram enviadas via Google Sala de Aula
24

 e/ou WhatsApp para os/as estudantes, 

sendo que aqueles/as que não tinha acesso à internet ou dispositivos eletrônicos 

puderam retirar as atividades impressas na escola. Em 2020, o governo do Estado de 

São Paulo lançou o Centro de Mídias de São Paulo (CMSP), a fim de possibilitar o 

acesso de estudantes da rede estadual aos conteúdos escolares. O CMSP era composto 

por dois canais em televisão aberta e um aplicativo, entretanto sua implementação foi 

tardia, o que pulverizou as atividades escolares da rede estadual. A gestão da escola 

também sofreu alteração entre 2020 e 2021, mudança que impactou nos/as estudantes 

em relação as atividades no ensino remoto. Dessa maneira, destaca-se a desigualdade na 

maneira em que o ensino remoto foi implementado nas escolas estaduais técnicas e 

escolas estaduais de ensino regular.   

Durante os contatos com a gestão por meio do Projeto de Extensão, a maior 

preocupação da coordenação da escola referia-se a baixa adesão dos/as estudantes ao 

ensino remoto. Já para os/as jovens, as queixas mais recorrentes diziam respeito à 

mudança constante de aplicativos utilizados pela escola para acesso ao conteúdo 

escolar; volume excessivo de atividades a serem entregues aos/as professores/as e 

sensação de pouco aprendizado.  

 

 

                                                           
24

 Plataforma desenvolvida pelo grupo Google que permite criar e gerenciar turmas, atividades e notas on-

line.  
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4. NARRATIVAS DE (DES)PROTEÇÃO DE JOVENS DE ENSINO MÉDIO 

NA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Eu vou à luta com essa juventude  

Que não corre da raia a troco de nada.  

Eu vou no bloco dessa mocidade  

Que não tá na saudade e constrói  

A manhã desejada! 

E Vamos à Luta - Gonzaguinha 
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4.1 Júlia
25

 

 

A Júlia é muito criativa, divertida e inteligente. É uma jovem mulher que se 

identifica como parda, tinha 17 anos quando realizamos a entrevista e estava cursando o 

3º ano no Ensino Médio. Desde sua primeira aproximação com o Projeto de Extensão, 

sempre foi muito comunicativa e deixou seus posicionamentos muito bem 

estabelecidos: com senso crítico, pronta para o debate e sempre disposta a aprender 

mais. 

Durante a entrevista, quando perguntada sobre o que é “ser jovem” ela apontou 

para um olhar plural:  

Acho que o conceito de ser jovem muda de pessoa para pessoa. Eu, 

teoricamente, sou jovem pela minha idade, pelas roupas que uso, pelas 

pessoas com quem me relaciono, mas não é exatamente igual a um jovem 

moderninho que bebe e fuma e vai pra baile, essas coisas. (AMARAL, 2020, 

p. 2). 

Além de participar das entrevistas, ela também desenvolveu duas pesquisas de 

IC-EM: uma relacionada ao Projeto de Extensão – como todos/as os/as jovens 

entrevistados/as – e outra em colaboração com essa investigação de Mestrado. Portanto, 

acompanhou todo o percurso metodológico da pesquisa e contribuiu fortemente para o 

seu desenvolvimento: desde a elaboração do roteiro, até a participação nas entrevistas 

dos/as outros/as colaboradores/as e discussão dos resultados. 

A Ju mora, atualmente, em Santos, na região conhecida como Zona 

Intermediária da cidade, por estar localizada entre a Orla da Praia e o Centro da cidade. 

O bairro é o mesmo onde se encontra o Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP 

Baixada Santista, a Vila Mathias. Historicamente, a região já passou por diversas 

modificações resultantes dos processos sociais, econômicos e históricos da cidade de 

Santos. Mais recentemente, nos anos 2000, com a vinda da UNIFESP, iniciou-se um 

movimento de valorização e revitalização do território.  

                                                           
25

 O nome dos/as jovens será utilizado sem pseudônimos ou abreviaturas, já que parte-se do pressuposto 

de que evidenciar a identidade em uma narrativa de suas trajetórias de vida carrega a importância de 

compreendê-los/as como atores em suas vivências e experiências, detentores de suas histórias, sujeitos 

sociais. Essa decisão está em concordância com o artigo 9º da Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde que determina as diretrizes éticas específicas para as ciências humanas e sociais 

(Disponível em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf Acesso em 20 fev 2022). 

Além disso, parte-se, também, da vinculação construída com os/as jovens e, assim, de seu assentimento. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
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Sua família é composta pela mãe, pai e uma irmã mais nova. São naturais da 

cidade de São Vicente, onde residiam no bairro da Vila Margarida. São Vicente 

pertence à região metropolitana da Baixada Santista e faz divisa com os municípios de 

Santos e Praia Grande: “até os meus nove anos eu sempre morei em São Vicente. E, 

tipo, eu morava em um bairro que hoje em dia é, teoricamente, um dos bairros mais 

perigosos, mas na época não tava tão ruim assim de violência mesmo.” (SILVA, 2021, 

p. 5)
26

.  

A família é uma dimensão da proteção social muito importante na vida da 

jovem. Durante a entrevista, quando conversamos sobre com quem ela e a família 

podem contar ela afirmou que: “A gente se dá apoio entre a gente. Mas é meio 

complicado. Às vezes acho que não tenho psicológico suficiente para dar apoio para 

ninguém, mas eu tento.” (AMARAL, 2020, p. 5). 

Nesse sentido, aponta-se para uma perspectiva “em que a política pública 

considera - na verdade insiste - que as unidades familiares devem assumir a principal 

responsabilidade pelo bem-estar de seus membros” (ESPING-ANDERSEN, 1990, 

p.05). Para Horst & Mioto (2017) há uma contraditória relação entre a política social no 

capitalismo e a centralidade das famílias da classe trabalhadora. Assim, destaca-se a 

sobrecarga e culpabilização das famílias, com foco nas mulheres (HOSRT & MIOTO, 

2017).  

Ao longo das narrativas que ainda estão por vir, a família também se apresentará 

fortemente enquanto dimensão da (des)proteção social dos/as jovens, o que corrobora 

com Esping-Andersen, Horst e Mioto no que diz respeito a responsabilização, 

sobrecarga e culpabilização das famílias da classe trabalhadora no capitalismo.  

Tendo em vista a apreensão adotada na presente investigação acerca da proteção 

social a partir das ideias de “ter certeza de” e “contar com” - em relação aos riscos 

inerentes à vida em sociedade e as necessidades sociais geradas em uma sociabilidade 

capitalista - (SPOSATI, 2014) bem como a concepção de que os sistemas de proteção 

social podem assumir formas mais ou menos institucionalizadas (GIOVANNI, 1998), a 

família é apreendida como dimensão da proteção social, que pode também ser assumida 

pelo Estado em forma de políticas sociais. Entretanto, se tem concordância com Paiva, 

                                                           
26

 Como Julia participou ativamente das entrevistas com os/as outros/as jovens colaboradores/as, pode 

haver trechos de falas dela citados de outras entrevistas. 
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Carraro e Rocha (2014) de que reconhecê-la como dimensão “não é pretexto para sua 

supervalorização, ou entificação, ou seja, sua pseudoafirmação como sujeito, vez que 

efetivamente isso é uma impossibilidade.” (PAIVA, CARRARO & ROCHA, 2014, p. 

41). 

Julia apontou esse aspecto da responsabilização muito presente na trajetória de 

sua mãe: 

Como minha mãe era obrigada a se sustentar sozinha desde que tinha 10 

anos, ela sempre falou que quando tivesse filhos não os faria trabalhar tão 

cedo assim. Eu me cobro sobre isso. Já vou fazer 18 anos, preciso arrumar 

um trabalho. Mas ela fala que se eu quiser ficar estudando, posso. Mas eu não 

me sinto mais confortável com isso. (AMARAL, 2020, p. 8).  

 No que diz respeito ao trabalho, quando a entrevista foi realizada, ele ainda não 

era uma prioridade para a jovem, mas já era um desejo. Sposito, Souza e Silva (2018) 

chamaram atenção para esse cenário ao analisar os dados de um estudo realizado pelo 

Instituto Insper que aponta aumento, entre os anos de 2000 e 2014, de 7,9% entre os/as 

jovens de 15 a 17 anos que apenas estudam e não trabalham (CABANAS; KOMATSU 

& MENEZES FILHO, 2015 apud SPOSITO, SOUZA & SILVA, 2018). Esse aumento 

estaria relacionado às mudanças que ocorreram no plano econômico brasileiro durante 

as duas primeiras décadas dos anos 2000, assim, criaram-se melhores condições para 

que as famílias mais pobres pudessem adiar a entrada dos/as jovens no mundo do 

trabalho (CABANAS; KOMATSU & MENEZES FILHO, 2015 apud SPOSITO, 

SOUZA & SILVA, 2018). Para as autoras: 

Perante uma relativa melhoria dos rendimentos dos pais ou responsáveis 

adultos, é possível supor que a dimensão de ajuda à economia doméstica, tão 

enfatizada nos estudos sobre as relações geracionais nas camadas populares, 

pôde deixar de orbitar como demanda dirigida aos mais novos. (SPOSITO, 

SOUZA & SILVA, 2018, p. 8-9). 

Julia cursa o Ensino Médio Regular na ETEC e, antes do ensino médio, só havia 

estudado em escolas particulares. A escolha pela ETEC se deu pela qualidade do ensino 

e as dificuldades financeiras que a família teria em pagar uma escola particular no 

ensino médio, que costuma encarecer os valores nessa etapa de ensino. A ETECAF é 

um lugar de muito acolhimento para Ju: 

Colégio público você tem muito mais liberdade para se abrir, para conversar. 

Eles entendem que você é humano, que não acerta sempre e que às vezes não 

está bem: „está tudo bem você faltar, está tudo bem você ficar no pátio 

porque sei que você não está bem para participar da aula‟. Colégio particular 

já é assim: „senta ali, ignora todos os seus problemas, porque eu não ligo para 
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eles, só quero que você estude‟. Absorva o conteúdo e você vai sair daqui 

com conhecimento. (AMARAL, 2020, p. 12).  

 A escola, para ela, tem um lugar central no que diz respeito aos apoios e 

possibilidades de acesso, tanto em relação ao acolhimento dos sujeitos que a compõe, 

como também das possibilidades que podem ser construídas a partir dela:  

A ETEC é meio que um abraço de urso. A tia da limpeza te ajuda quando 

você precisa, tem professores incríveis e eles realmente querem estar lá e só 

de eles estarem falando e olhando em seu olho quando falam já é muito bom. 

(AMARAL, 2020, p. 10). 

Eu sabia que dependendo do colégio público não era tão bom. Aí minha mãe 

pesquisou sobre a ETEC, porque era a que tinha melhor fama de bom estudo, 

porque tinha bons professores. (...) Hoje em dia, eu tenho certeza que na 

ETEC eu vivo um momento de debates de opinião que eu não teria em um 

colégio particular. Muitos momentos reflexivos, muita troca que eu não teria 

em um colégio particular. (AMARAL, 2020, p. 6). 

Além disso, a jovem reconhece a escola pública enquanto um espaço de garantia 

de acesso a direitos sociais por meio do Estado. Durante a entrevista, quando questionei 

se sua família era beneficiária de algum programa social a jovem respondeu que:  

[...] o máximo que posso colocar foi o fato de eu ter entrado no ETEC, que é 

um colégio público, aí minha mãe não precisou pagar mais meu colégio, 

porque o ensino médio é bem mais caro, quase o preço de uma faculdade, às 

vezes até mais. E isso pesaria para caramba. Então eu ter entrado na ETEC 

foi o maior auxílio que poderia ter vindo de algo maior. (AMARAL, 2020, p. 

6). 

A Ju sai pouco, normalmente vai para casa de amigos e, vez ou outra, para o 

shopping e lugares considerados „mais seguros‟ por sua família. Ela também pratica 

natação e gosta de acompanhar movimentos sociais de lutas feministas, LGBT e 

antirracistas na internet.  

Com o desenvolvimento da pesquisa e, portanto, acompanhando a trajetória da 

Ju mesmo depois da entrevista, o trabalho foi se tornando prioridade com o 

encerramento do ensino médio. Durante o segundo período de entrevistas, quando ela já 

havia se formado no ensino médio, muitos foram os relatos sobre a dificuldade de 

encontrar um trabalho, visto que a maioria dos lugares em que se candidatava ou 

entregava currículos pediam experiência prévia. Nesse sentido, a pandemia impactou 

seus planos para o futuro, que incluíam cursar uma universidade e começar a trabalhar: 

Eu queria entrar na faculdade assim que saísse do ensino médio. Não sabia o 

curso, mas queria entrar na faculdade, trabalhar durante o tempo do curso. 

Mas aí eu vi que não é exatamente assim, dependendo do curso você não 

consegue trabalhar, não consegue conciliar. Agora eu não tenho muita fé que 

eu vá passar no ENEM esse ano, mas vou fazer. (AMARAL, 2020, p. 9), 
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 Corseuil e Franca, ao analisar, a partir dos números da PNAD-Contínua, os 

dados sobre inserção de jovens no mercado de trabalho entre 2013 e 2020, com foco em 

períodos de retração econômica, afirmam que:  

Há, portanto, um maior distanciamento dos jovens com o mercado de 

trabalho atualmente [em 2020], quando comparado a 2015-2016. Isso motiva 

preocupações com a possibilidade de um período mais longo de afastamento 

do jovem no mercado de trabalho que, por sua vez, pode vir a comprometer 

sua trajetória profissional futuramente. (CORSEUIL & FRANCA, 2020, p. 

100). 

 Além disso, no que diz respeito aos planos de futuro dos/as jovens brasileiros/as, 

os dados da pesquisa Juventude e Pandemia apontam números alarmantes de que 34% 

dos/as entrevistados/as afirmaram estar pessimistas ou muito pessimistas em relação ao 

futuro, bem como 50% acreditam que os estudos serão adiados (CONJUVE, 2020).  

O depoimento de Júlia corrobora com os números levantados pela CONJUVE e 

a análise de Corseuil e Franca: a pandemia de COVID-19 aprofundou o cenário de 

(des)proteção das juventudes no que diz respeito a incerteza do acesso as suas 

necessidades sociais, tais como o trabalho e o ensino superior. 

Como a maioria dos/as jovens entrevistados/as, que serão apresentados a seguir, 

o cenário pandêmico gerou desesperança em relação aos sonhos e planos de futuro. Mas 

a Ju ainda sonha com a universidade pública e, atualmente, deseja entrar na UNIFESP 

no curso de Terapia Ocupacional, que conheceu a partir do contato com o Projeto de 

Extensão e das Iniciações Científicas de Ensino Médio.  
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4.2 Mariana 

 

Mariana é uma jovem mulher, se identifica como branca, cursava o 2º ano do 

ensino médio e tinha 16 anos quando a entrevista aconteceu. A Mari, como é chamada 

no Projeto de Extensão, adora atividades ao ar livre, gosta de caminhar na praia, viajar 

para lugares mais calmos do que Santos e tem o hábito de ler muitos livros. A natureza 

é uma conexão importante pra ela e, na cidade, ela encontra isso em lugares em que a 

praia é mais tranquila, por isso sua atividade preferida é ver o pôr-do-sol no „Quebra 

Mar‟, que é a região da praia de Santos que faz divisa com a cidade de São Vicente. 

A percepção de Mariana sobre a juventude é de que “é quando a gente aprende 

um pouco mais sobre a vida, quando a gente começa a perceber como é o mundo lá 

fora, fora da nossa bolha.” (GUERRERO, 2020, p. 1). Ela reconhece que os/as jovens – 

historicamente – sofreram com processos de marginalização e invisibilidade, mas 

aponta para progressos no que diz respeito à legitimação da voz desses sujeitos:  

Eu acho que o jovem já foi muito banalizado, tipo aquela música: "o jovem 

no Brasil não é levado a sério.". Mas eu acho que hoje em dia, e cada vez 

mais, a gente tá conquistando o lugar, mostrando opiniões... Eu acho que a 

gente tá ganhando nosso lugar de fala. Então, eu acho que com o tempo a 

gente tá evoluindo bastante nisso. Eu acho que com o tempo tudo vai 

melhorando principalmente. Mas eu acho que já... a gente já melhorou 

bastante, assim. Os mais velhos já começam a ouvir melhor, já não começam 

a tratar com tanta imaturidade. (GUERRERO, 2020, p. 7). 

Ela mora com a mãe e o pai em Santos desde que nasceu, na região conhecida 

como Orla, por se localizar nos entornos da orla da praia da cidade. A partir dos anos de 

1980, o Centro Histórico da cidade, até então símbolo de nobreza, força econômica e de 

comércio diante da economia cafeeira, sofre um processo de desvalorização e 

decadência com a transferência da Bolsa do Café para a cidade de São Paulo. Com isso, 

a região da Orla vive um processo de valorização e enriquecimento a partir da 

especulação imobiliária e do deslocamento dos interesses econômicos para essa região. 

Dessa forma, atualmente, é ocupada por prédios e casas da classe média de Santos. 

No que diz respeito às dimensões da (des)proteção social em sua vivência 

juvenil, bem como Julia, Mariana destacou que a família tem lugar central e conta com 

si mesma: “Ah, eu acho que é difícil porque a minha família sempre foi muito 

individualista, a gente sempre tentou resolver as coisas por nós mesmos.” 

(GUERRERO, 2020, p. 2). 
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Destaca-se o termo „individualista‟ utilizado por Mariana para se referir à 

maneira como a família se organiza em relação às necessidades e riscos sociais. 

Retomando Dardot e Laval (2016), os autores apontam o neoliberalismo enquanto 

responsável por definir normas de vida, alcançando todas as dimensões: econômicas, 

políticas, sociais e subjetivas, ou seja, as dimensões de uma nova razão de mundo que 

abarca a totalidade da vida. O neoliberalismo, portanto, seria a razão do capitalismo 

contemporâneo e “pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e 

dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o 

princípio universal da concorrência.” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 17). Nesse 

sentido, ao alcançar as normas de vida subjetivas, ele também impacta nas relações que 

os sujeitos estabelecem consigo mesmos e com os demais a partir do princípio da 

concorrência (DARDOT & LAVAL, 2016), que pode resultar em perspectivas 

individualistas de organização, como apontado por Mariana. Além disso, estabelece-se 

relação intrínseca entre essa organização, apreendida pela jovem, como „individualista‟ 

e a responsabilização das famílias pelo bem-estar de seus membros no sistema de 

produção capitalista (ESPING-ANDERSEN, 1990).  

Assim como para Julia, o trabalho durante o ensino médio nunca foi uma 

prioridade para a jovem, para ela e para a família o foco sempre foi nos estudos.  

Porque eu acho que se eu dividisse o meu tempo eu ia começar a ficar 

insegura, porque eu ia pensar: "Ah, eu não tô dando tanto valor pro estudo". 

Então, talvez eu não consiga fazer isso. Então, eu acho que quanto mais 

insegurança eu gerasse em mim seria até mais difícil de eu conquistar. Então, 

acho que mesmo eu estando em período... Meio período... Eu acho que eu 

priorizaria estudar e sempre ter essa motivação de estar estudando, e tal, 

buscando sempre novas coisas. (GUERRERO, 2020, p. 4).  

Já em relação à escola, Mari sempre estudou em escolas da rede pública de 

ensino da cidade de Santos e o interesse pela ETECAF se deu diante da qualidade do 

ensino e também da possibilidade de se aproximar da área de informática: 

Eu sempre gostei muito de abraçar essa coisa da escola pública, porque eu 

acho que hoje em dia - principalmente as pessoas que não passaram por 

escola pública - eu acho que elas têm uma visão que é muito errada. 

Principalmente, de tudo que é público: que é algo ruim, que é algo que é uma 

bagunça. E eu sempre gostei muito, porque eu acho que, principalmente, é o 

lugar que a gente conhece mais gente, que a gente vê realidades totalmente 

diferentes. Porque é o espaço onde todas as pessoas podem se encontrar, 

então eu acho que foi um pouco de tudo que me motivou também.  Sempre, 

desde pequena, eu sabia o que eu queria fazer. Sempre foi o meu sonho esse 

curso, essa área de informática, sempre foi o que eu gostei de fazer. Então, eu 

acho que muita coisa me motivou. Eu juntei o útil ao agradável. Acho que foi 

o combo perfeito.  (GUERRERO, 2020, p. 3). 
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A defesa da jovem pela escola pública e pelas vivências proporcionadas nesse 

espaço é também destacada por Pereira e Lopes (2016) ao afirmarem que: “A escola 

também é vista como um espaço de sociabilidade, de convivência, de divertimento e a 

possibilidade de aprender coisas novas, como uma forma de ressignificar e valorizar esse 

território de aprendizagens.” (PEREIRA & LOPES, 2016, p. 204-2015). Como também, 

que: 

[...] marcados por um cotidiano denso, os jovens transformam o ambiente da 

escola em espaços agradáveis, onde há lugar para o namoro, encontro com os 

amigos e conversas, recriando esses espaços nos interstícios da organização 

escolar, entre uma aula e outra, nas ausências dos professores; contudo, não 

consideram essas relações como sentidos que atribuem ao fato de irem à 

escola, mas acabam aproveitado e se beneficiando dessas oportunidades. 

(PEREIRA & LOPES, 2016, p. 209).  

 

No que diz respeito à escolha de Mariana pelo curso técnico em 

desenvolvimento de sistemas integrado ao médio, ele foi motivado pelo interesse da 

jovem em seguir essa área na universidade também, cursando Ciências da Computação. 

Abramo, Venturi e Corrochano (2020) destacam que o acesso a uma escola pública de 

qualidade é um recurso explorado pelos jovens já que: 

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (Ifes) aparecem como grandes recursos nesse sentido, 

seja pelo oferecimento de uma alternativa de qualificação profissional 

técnica, seja pela possibilidade de preparo para um melhor desempenho no 

ENEM, abrindo uma maior chance de acesso às universidades públicas. 

(ABRAMO, VENTURI & CORROCHANO, 2020, p. 534). 

 Mariana afirma que essa é a realidade dos/as jovens da ETECAF, destacando o 

papel de apoio e acolhimento na escola diante dos planos, sonhos e caminho escolhidos 

pelos/as estudantes: 

Então, na ETEC eu acho que é uma coisa bem dividida que tem tanto gente 

que não quer seguir o curso técnico - que tá lá só pra entrar no mercado de 

trabalho - tanto que tá lá pensando na universidade e tudo. Então eu acho que 

nisso a gente tem tanto... Muita liberdade pra escolher o que a gente quer, a 

gente sempre vai ter apoio, independente do que a gente escolher. 

(GUERRERO, 2020, p. 6). 

 Nesse sentido, aponta-se a centralidade da escola enquanto dimensão de 

proteção social reafirmada por Mariana, bem como por Julia, enquanto espaço em que 

os/as jovens se sentem acolhidos/as e podem contar “mesmo se der tudo errado”: 

Ah, a escola eu acho que, hoje em dia, tem um papel muito importante e a 

ETEC supre todas essas necessidades. A gente recebe bastante apoio, tanto 

psicológico, quanto de várias coisas. A gente sempre tem uma pessoa que tá 

lá pra ajudar a gente, que tá lá pra conversar... A gente tem até uma salinha 

que falam que é a "Salinha Zen", que no dia que a gente tá meio nervoso a 
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gente pode ficar lá e dar uma descansada. Então eu acho que, principalmente, 

todos os alunos... A gente sabe que é um lugar de fuga, um lugar que a gente 

possa fugir quando começar a dar tudo errado. Então, a gente sabe que 

mesmo se der tudo errado vai ter lá alguém pra ajudar a gente, então eu acho 

que isso é muito importante e ajuda muito porque a gente vive nesse negócio 

de curso, técnico, de ensino médio... Então, a gente tem uma pressão maior. 

(GUERRERO, 2020, p. 6-7).  

 Na pandemia, para a Mari, a escola teve um papel muito importante em dar 

apoio, motivação e esperança para que os/as jovens não desistissem de seus sonhos e 

objetivos. Como afirmam Pereira e Lopes: “Apesar de todas as dificuldades que 

vivenciam nesse contexto, [os jovens] veem a escola como um instrumento importante 

para tornar realidade seus projetos, fazendo com que nela permaneçam.” (PEREIRA & 

LOPES, 2016, p. 211).  

A jovem sente que os estudos foram prejudicados pelo ensino remoto e isso pode 

impactar, para aqueles/as que querem cursar universidade, nos vestibulares. Diferente 

da Julia, a Mari ainda teria um ano inteiro pelo frente – o 3º ano do Ensino Médio – para 

se preparar para os vestibulares, com isso, suas perspectivas em relação ao futuro e 

ingresso na universidade eram mais carregadas de esperança, desejando um 2021 de 

retorno às aulas presenciais na escola. Assim, ela seguia motivada a cursar Ciências da 

Computação em uma universidade pública. 
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4.3 Lucca 

 

O Lucca é um jovem homem, que se identifica como branco, tinha 17 anos e 

estudava na mesma sala da Mari quando a entrevista aconteceu: 2º ano do ensino 

técnico integrado ao médio, na área de desenvolvimento de sistemas. Ele é muito 

comunicativo, gosta de se posicionar nos espaços que ocupa e está sempre disposto a 

colaborar com as discussões, ouvir e aprender. O Lucca também é muito divertido e 

conquistou o grupo todo dos/as jovens da IC-EM e do Projeto de Extensão com as suas 

brincadeiras e disposição em ajudar. 

Ao dialogarmos sobre a ideia de juventude, Lucca apontou que ser jovem, para 

ele, “tá ligado a você tentar ligar a vida acadêmica com vestibular” (SOUZA, 2020, p. 

10), o que se relaciona às apreensões da juventude como uma fase transitória de 

preparação para o que estar por vir, também destacando um olhar linear sobre o 

percurso juvenil a partir de sua própria experiência. 

Ele mora em Santos, também na região da Orla, com a mãe, o pai e um irmão 

mais velho. A família não é natural de Santos e se mudou para a Baixada Santista antes 

de Lucca nascer. Como não tem outros familiares na cidade, são muito unidos: “De 

família que mora em Santos, ninguém da minha família fora desses quatro que eu falei 

vivem em Santos, então desde criança a gente já aprendeu a se cuidar nós quatro, que a 

gente já é uma comunidade.” (SOUZA, 2020, p. 4).  

Lucca destaca, como Julia e Mari, o lugar da família como dimensão da 

(des)proteção social dos/as jovens. Para ele, o que marca a passagem para a vida adulta 

é o fato de não ter mais a família para “contar”: 

Eu acho que de criança para adolescente não tem uma marca de passagem, 

mas eu acho que adolescente para adulto tem, que é você começar a pensar 

por si mesmo, porque querendo ou não você ainda tem seu pai com você, a 

família com você para você contar. Ela vai estar cuidando de você. E quando 

você muda de adolescente para adulto você tem que começar a pensar quando 

você tem que começar a se agilizar para ter dinheiro, para pagar contas, 

faculdade se você precisar, então acho que é para adulto e adolescente que 

tem, mas para criança/adolescente não tem tanto. (SOUZA, 2020, p. 2).  

Abramo, Venturi e Corrochano (2020), apontam para a “existência de um senso 

partilhado de que a obrigação dos pais é apoiar os estudos de seus filhos até o fim do 

Ensino Médio. A partir daí, porém, os cursos profissionalizantes, ou o Ensino Superior, 

devem ser conquistados (bancados) pelos próprios jovens, essa etapa tem de ser um 



 
73 

projeto deles mesmos.” (ABRAMO, VENTURI & CORROCHANO, 2020, p. 534). O 

que corrobora com a perspectiva de Lucca em relação aos suportes oferecidos pela 

família durante sua juventude, que, segundo ele, tem na universidade uma ruptura para a 

vida adulta. 

A ETECAF foi a primeira experiência de Lucca em uma escola da rede pública, 

mas diferente da Mari, a área de informática não era um campo de interesse para ele e 

Lucca não pretende seguir os estudos nesse tema para a faculdade, seu sonho é cursar 

biologia marinha. O ensino público foi o que realmente motivou o jovem e a família: 

Foi também com o fato de ser uma pública porque, também, a gente fica 

pensando: a escola que eu estudava era uma escola muito cara, então nessas 

condições da pandemia, se eu estivesse lá nesse momento, eu não sei como a 

gente estaria. Então eu estudo em uma pública e meu irmão tem bolsa [na 

universidade], logo, não estamos pagando nada de escola, com certeza o fator 

monetário influenciou na minha decisão. (SOUZA, 2020, p. 7). 

 Aqui, retoma-se a discussão de Abramo, Venturi e Corrochano (2020) sobre a 

escolha pelas ETECs enquanto um recurso muito valorizado pelos/as jovens da classe 

trabalhadora, já que são apreendidas como escolas públicas de qualidade que tornam 

possível um melhor desempenho no ENEM. Além disso, a escola também é apontada 

pelo jovem como um lugar de refúgio:  

[...] agora eu sinto muita saudade porque [a escola] era como um refúgio que 

eu tinha tipo “ah deixa pra fora” e eu começava a pensar só nas coisas da 

escola e meus amigos tudo mais. Só que antes eu pensava: “Meu Deus, eu 

tenho que acordar!” E é o que dizem: "você só dá valor quando perde”. É a 

mais pura verdade, porque antes eu ficava de saco cheio de ter que acordar 

cedo, hoje eu tenho saudade. Eu nunca precisei ter auxílio psicológico na 

escola, mas eu sei que a escola tem porque amigos meus já precisaram, então 

eu sempre tive a escola como uma outra vida, um outro campo. Eu saio da 

escola, volto pra casa, relaxo, volto pra escola.  (SOUZA, 2020, p. 5). 

Aponta-se, nesse sentido, a centralidade da escola enquanto espaço onde os/as 

jovens podem vivenciar acolhimento e acesso a diferentes recursos frente às 

necessidades sociais. Bem como destacado por Julia como “abraço de urso” e por 

Mariana como “lugar de fuga, onde pode fugir quando começa a dar tudo errado”, 

Lucca chama a escola de “refúgio”. Em diálogo com a proposta de Sposati (2014) de 

apreender a proteção social a partir da ideia de “contar com” e “ter certeza de”, a ETEC 

aparece para os/as jovens como uma dimensão que pode responder aos riscos e 

necessidades sociais das juventudes. 
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Durante a pandemia seu pai perdeu o emprego e, com isso, Lucca cogitou 

começar a trabalhar para ajudar a pagar as contas da casa. A flexibilidade do ensino 

remoto também contribuiu para esse desejo, já que, segundo ele, com o ensino remoto a 

carga horária de aulas diminuiu e também havia a possibilidade de realizar as tarefas 

escolares em horários diferentes. No entanto, o jovem perdeu o prazo de inscrição no 

programa de aprendizagem que gostaria de se inscrever e, mais tarde, o pai conseguiu 

um novo emprego, o que trouxe maior estabilidade financeira para a família: 

[comecei a pensar em trabalho] quando no começo do ano a conta de luz 

começou a vir muito cara, porque meu irmão tá com um computador da 

empresa aqui, dois computadores com o da minha mãe e ventilador sempre 

ligado, por conta do calor, a conta começou a ficar muito cara ai eu pensei 

"ah, se eu não tô fazendo nada e eu tenho a oportunidade, porque não?”. 

(SOUZA, 2020, p. 5). 

 O trabalho, desse modo, diante das incertezas geradas pelo momento da 

pandemia, combinadas com a perda do emprego do pai e o encarecimento das contas na 

casa, passa a ser apreendido pelo jovem como uma dimensão da (des)proteção social.  

 Lucca sai pouco, prefere ficar em casa e fazer atividades como jogos online, 

leitura, cursos e estudar. Por várias vezes ele afirmou que os estudos são seu maior e 

principal foco no momento: “a única coisa que eu faço é estudar: eu acordo e estudo 

para a ETEC, estudo para o inglês e estudo para o ENEM, então eu só estudo.” 

(Entrevista com Lucca, p. 2). O vestibular é seu maior objetivo, já que o sonho é cursar 

biologia marinha em uma universidade pública ou fora do país, caso consiga uma bolsa. 

 A pandemia produziu impactos em sua organização de vida, assim como para a 

grande maioria dos/as jovens que participaram da Pesquisa Juventudes e Pandemia: 

82% referiram dificuldades total ou parcial de se organizar para estudar em casa 

(CONJUVE, 2020). Para Lucca:  

[...] eu não tenho esse escape que é ir pra escola de bicicleta e olhar o mar 

enquanto eu ando... Para só ficar no computador. E dá uma saudade, às vezes, 

por que agora eu fico estudando o dia inteiro e não tem essa divisão. Uma 

coisa que eu falo bastante é que a divisão que tinha antes de escola/casa era 

bem aplicada: na escola você estuda e se você tá em casa você faz o que tem 

que fazer em casa, ou você fica em casa fazendo nada. Agora com essa 

quarentena você pode tá indo com teu computador, aí você pode estar 

fazendo coisa de casa na escola, ai depois você está fazendo coisa de escola 

na casa, então não tem mais limite de separar as coisas. E isso aconteceu 

bastante durante essa pandemia. (SOUZA, 2020, p. 3-4). 
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 Além disso, a pandemia, para o jovem, tirou os pequenos prazeres da vida que 

impactam em toda a realidade:  

Ai agora nas reflexões da quarentena tem todo um “nossa verdade eu ia pra 

escola feliz e cantando”, que eu gosto muito de cantar mesmo que eu seja 

horrível, eu fico cantando andando de bicicleta, pareço um louco. Mas aí eu 

penso nisso tudo e sinto saudade, porque querendo ou não são coisas simples 

que sente falta. (SOUZA, 2020, p. 5). 

Assim como apontado por Pereira e Lopes, para além da valorização da escola 

enquanto promessa futura, ela também atua como um espaço que produz sentido no 

cotidiano dos/as jovens. Segundo as autoras:  

De maneira geral, podemos afirmar que o universo escolar configura-se, para 

muitos jovens, primeiro pela valorização do estudo como uma promessa 

futura de garantir a continuidade nos estudos pela entrada no Ensino 

Superior, ou melhores possibilidades para a disputa de um lugar no mercado 

de trabalho, ao mesmo tempo em que supre uma possível falta de sentido no 

cotidiano que vivenciam no presente, falta essa, porém, menos valorizada ou, 

na maioria das vezes, que não faz parte dos contextos escolares. (PEREIRA 

& LOPES, 2016, p. 203). 
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4.4 Letícia 

 

 A Letícia é uma jovem, mulher, negra que, quando a entrevista foi realizada, 

tinha 17 anos e estava no 3º do ensino médio. Sorridente, comunicativa, engajada em 

diferentes lutas sociais, musicista, jovem-aprendiz, sonhadora. A Lê, tal qual a 

chamamos, foi indicada pela coordenação do Bartô para a pesquisa desenvolvida pelo 

Projeto de Extensão porque no ensino fundamental já havia participado de projetos 

desenvolvidos por universidades e sempre demonstrou interesse por essas iniciativas, 

mais tarde envolveu-se em uma segunda pesquisa
27

 desenvolvida pelo grupo do 

„Juventudes‟, como nova bolsa de IC-EM, justamente por seu senso crítico aguçado, 

facilidade de comunicar-se, vontade de aprender e contribuir por uma sociedade menos 

desigual. 

 A juventude, para ela, está relacionada com um período de preparação para a 

vida adulta, mas que conta com vivências características que permitem ao sujeito se 

divertir sem tanta „responsabilidade‟, ainda que ela seja uma jovem cheia de 

responsabilidades, como apresentaremos nos próximos parágrafos: 

[...] mas pra mim ser jovem é construir o seu futuro. Porque a gente tá num 

período, o da juventude, em que a gente precisa estudar, a gente precisa 

buscar oportunidades pra ter um futuro sólido. Então a gente precisa estudar 

bastante, entrar numa faculdade, começar a trabalhar... E ser jovem é também 

aproveitar tudo que tem de melhor da adolescência. Então, a gente vai brincar 

bastante, tipo... Pra mim é isso, sabe? Diversão com meia responsabilidade, 

mas não tanta responsabilidade como um adulto tem. (SILVA, 2021, p. 1). 

Eu comecei a sentir mais responsabilidade agora que eu comecei a trabalhar 

como menor aprendiz, porque os atos, ali, é de responsabilidade minha. 

(SILVA, 2021, p. 2). 

 

 Letícia mora com a mãe, mas tem um irmão mais velho que já saiu de casa e 

para ela é exemplo: “Eu sempre quis fazer faculdade, porque o meu irmão ele fez 

bastante faculdade, ele tá na quinta dele. E eu ficava: „Nossa, eu vou ser que nem o meu 

irmão! ‟” (SILVA, 2021, p. 10).  

No ensino fundamental ela participou do projeto Jovem Doutor
28

, parceria entre 

a prefeitura de Santos e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

                                                           
27

 Pesquisa multicêntrica „Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de COVID-19: Monitoramento, 

Análise e Recomendações‟, desenvolvida pela UNIFESP, entre os anos de 2020 a 2021, em seus 

diferentes campi, a saber: Baixada Santista, São Paulo, Zona Leste, Diadema e Osasco. A pesquisa contou 

com financiamento da Fundação Tide Setubal. 
28

 O Jovem Doutor é uma atividade multiprofissional e multidisciplinar que envolve professores e 

estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior. Utilizando recursos de Telemedicina, educação a 

distância e do Projeto Homem Virtual com o propósito de incentivar os estudantes dos ensinos médio e 

superior a realizarem trabalhos cooperados que promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida de 
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o que possibilitou ir até São Paulo e conhecer a USP. A partir disso, o sonho da Lê 

passou a ser ingressar em algum curso na universidade: “E depois que eu conheci aquele 

lugar eu falei: „Meu deus, eu preciso estudar aqui.‟ E nem é naquele campus que eu 

quero fazer faculdade, mas não importa, eu quero estudar na USP. E aí eu coloquei isso 

na minha cabeça há dois anos e eu espero que eu possa realizar, né? Esse sonho.” 

(SILVA, 2021, p. 10). No entanto, para ela, manter-se em uma universidade pública em 

outra cidade não seria possível diante da renda da família, por isso optou por trabalhar 

desde o ensino médio para poder juntar dinheiro e realizar seu sonho: 

Agora eu quero estudar na USP. Mas para morar em São Paulo eu preciso de 

uma renda. Aí eu juntei o útil ao agradável, então eu vou fazer o CAMPS e 

caso eu consiga o emprego eu vou juntar o dinheiro para eu ficar, pelo 

menos, os meus primeiros meses em São Paulo mais tranquila, caso eu passe. 

Também porque eu sei que minha mãe não vai conseguir me mandar 

dinheiro, porque morar em São Paulo é muito caro. Então, depois disso, que 

eu fiz esses planos na minha cabeça, que eu quis muito começar a trabalhar 

pra juntar o meu dinheiro e começar a fazer faculdade, porque também, caso 

eu não consiga passar na USP, eu vou ter que pagar uma. E aí, de qualquer 

forma, eu não ia ter o dinheiro... Eu ia ter que esperar pra arrumar um 

emprego de novo, então é mais fácil eu fazer o menor aprendiz, juntar o 

dinheiro e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. (SILVA, 2021, p. 7). 

 

O trabalho, dessa forma, apresenta-se enquanto importante dimensão de 

(des)proteção social para a jovem, ao produzir possibilidades de projetar seu futuro. 

Além disso, a realidade de Letícia dialoga com o apontado por Abramo, Venturi e 

Corrochano (2020) sobre um senso partilhado na sociedade de que os/as jovens têm de 

conquistar – e bancar – seus estudos após o ensino médio.  

A Lê participa do Programa Jovem Aprendiz
29

 a partir do Centro de 

Aprendizagem e Mobilização Social e Profissional (CAMPS). O CAMPS atua em 

Santos enquanto instituição sem fins lucrativos e, portanto, pertencente ao Terceiro 

Setor. Segundo o site da instituição: “Desde sua fundação, mais de 100 mil jovens 

aprendizes foram formados, dos quais atualmente 1.000 atuam em mais de 200 

empresas conveniadas na Região Metropolitana da Baixada Santista.”.  

O ingresso no CAMPS pode acontecer a partir de demanda voluntária, passando 

por processo seletivo com as referidas etapas: escolaridade de acordo com o solicitado 

no período de inscrição; prova teórica; entrevista com o setor de Psicologia; entrevista 

                                                                                                                                                                          
comunidades necessitadas através de uma ação sustentada. 

<https://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/alunos-do-projeto-jovem-doutor-santos-da-disciplina-de-

telemedicina-da-fmusp-desfilam-no-dia-da-independencia> 
29

 Programa criado a partir da lei n. 10.097/00, denominada Lei da Aprendizagem. Estabelece os 

parâmetros legais para o trabalho seguro de jovens de 14 a 24 anos, garantindo direitos trabalhistas e 

previdenciários, bem como jornada de horas reduzida e oferecimento de cursos formativos. 
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do/a responsável legal nos setores de Psicologia e Serviço Social e avaliação da renda 

per capita. Como também, a partir do encaminhamento dos Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS) do município, que tem como público prioritário os/as jovens 

que possuem defasagem escolar, que cometeram atos infracionais ou estão em situação 

de trabalho infantil. Dessa forma, não seguem os mesmos requisitos que foram 

informados acima, pois já são selecionados/as e direcionados/as por encaminhamento 

do CRAS de referência do território em que vivem e, sendo assim, tem seu início de 

imediato na instituição.  

A esse respeito, Abramo, Venturi e Corrochano (2020) indicam que um estudo 

realizado pelo IPEA investigou os padrões de transição juvenil no Brasil entre 1980 e 

2000 e apontou que os modelos de transição linear tem se tornado cada vez mais 

inapropriados para o país (CAMARANO, 2006 apud ABRAMO, VENTURI E 

CORROCHANO, 2020). Dessa forma, destacam que essa multiplicidade de modos de 

transição está condicionada pelas desigualdades brasileiras, sejam elas de renda, gênero, 

étnico-racial e de situação familiar. Com isso, para além de uma categoria, os/as 

estudantes trabalhadores/as vivenciam uma situação, já que ela não é uma etapa 

intermediária da vida e pode voltar a acontecer mais de uma vez ao longo das 

trajetórias, bem como é uma situação simultânea e não segue um padrão linear 

(ABRAMO, VENTURI E CORROCHANO, 2020). 

 Outra dimensão importante da trajetória de Letícia é seu envolvimento junto a 

um projeto social desenvolvido no território, a Rede Jovem Anne Frank: 

Eu faço parte da Rede Jovem Anne Frank, que é um projeto global que veio 

aqui, pro Brasil, há uns anos. Ele começou na cidade de Cabreúva e aí, agora, 

ele acontece em várias cidades. Acontece no bairro do Alemoa, aqui em 

Santos, que é o bairro vizinho da onde eu moro. E é um projeto que fala sobre 

o protagonismo dos jovens, sobre a história da Anne Frank e de como a 

história dela afetou os dias de hoje. Então a gente fala muito sobre direitos 

humanos, a gente fala sobre como a história afeta hoje em dia... A questão do 

nazismo, do preconceito, da discriminação também que ela sofreu. Ai eu faço 

parte de um projeto que é um vínculo desse Rede Jovem Anne Frank, que é o 

Go Alemoa Go, que é um projeto de melhorias para o bairro. Então a gente 

desenvolve alguns projetos com as lideranças do bairro. (SILVA, 2021, p. 3). 

 

Nesse sentido, o projeto e, por consequência, o território da jovem é apreendido 

enquanto dimensão de (des)proteção social em sua vivência. É a partir da rede de jovens 

que Letícia cria processos de identificação com outros/as jovens e também com seu 

território, o que pode ser evidenciado quando, durante a entrevista, ela foi questionada 

sobre “com que ou com quem pode contar” diante das necessidades sociais:  
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Então, atualmente eu já sei que eu poderia contar com alguém do meu bairro, 

porque antes de abril eu não sabia... antes de conhecer a J.B. Ela faz um 

trabalho muito legal ali na comunidade, porque ela se juntou com o CRAS... 

Ou é CREAS? Eu sempre confundo com essas siglas, mas eu acho que é o 

CRAS. E eles dão cestas básicas e outros auxílios, então eu poderia me 

inscrever ali e ai eu poderia esperar por uma cesta ou outra coisa, caso eu 

estivesse precisando. Então eu poderia super contar com ela, porque ela ajuda 

muito, muito, muito. (SILVA, 2021, p.6). 

 Corrochano e Laczynski (2021), ao estudar coletivos juvenis nas periferias da 

cidade de São Paulo, apontam que muitas dessas ações dos/as jovens começam no 

bairro porque ele representa uma dimensão mais familiar, em que os problemas vividos 

por eles/as são conhecidos e compartilhados. Da mesma forma, é a partir desses 

coletivos que os/as jovens sentem-se pertencentes ao território. Letícia também afirma 

isso ao apontar que o coletivo tem como objetivo:  

mostrar pras pessoas que dentro da comunidade tem professores, podem 

surgir várias pessoas que tem muito conhecimento pra agregar pra gente, eles 

têm muita história pra contar também. Não são só as pessoas que moram no 

Gonzaga, na Ana Costa, na Vila Mathias... Esses bairros onde as pessoas tem 

um nível de vida um pouco mais elevado. (SILVA, 2021, p. 5).  

 

Além disso, ela também aponta para uma desassociação do coletivo com 

vertentes e partidos políticos: 

Então a gente quer que as pessoas reflitam, a gente não quer colocar nada na 

cabeça delas porque a gente não tem uma vertente política. Eu sempre gosto 

muito de enfatizar muito isso, a gente não tem um lado, a gente fala pra 

pessoas. E isso é muito importante, porque quando a gente não toma um 

partido - mesmo que às vezes seja necessário porque não é possível você ser 

totalmente imparcial - mas é muito bom ser porque você pode falar pros dois 

públicos, você tá falando pra pessoas sobre os direitos que elas têm. Porque a 

gente quer que as pessoas questionem se elas, realmente, têm direitos 

humanos, se elas têm direitos e se eles são exercidos aqui nesse país. Tipo, 

saneamento básico é um direito humano, mas muita gente não tem. Ou: "ah, 

eu tenho direito de ir e vir, mas eu não tenho dinheiro pra ir à praia com os 

meus quatro filhos porque eu só tenho passagem pra mim.". Você, realmente, 

tem direito de ir e vir? É nessas coisas que a gente quer que as pessoas 

pensem, refletir sobre a vida delas. (SILVA, 2021, p.12-13). 

 

Corrochano e Laczynski (2021) também trazem contribuições para essa 

discussão. Para as autoras, os/as jovens têm buscado formas de atuação menos 

hierarquizadas e mais diretas: “A resistência aos espaços mais tradicionais de 

participação política também resulta da reputação que esses espaços têm da lógica do 

sistema político institucional e da pouca permeabilidade a novas táticas, temas e 

problemas sociais que afetam mais intensamente a juventude.” (CORROCHANO & 

LACZYNSKI, 2021, p. 6). 

Além disso, o cenário pandêmico intensificou o desgaste de Letícia com a rotina 

cheia de compromissos: escola, trabalho, projetos sociais, música, lazer e relações. Para 
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ela, as desigualdades da rede pública de educação, aprofundadas pela pandemia de 

Covid-19, geram desânimo e sensação de não estar apreendendo os conteúdos, 

agravadas, também, pela necessidade de mudar seus estudos para o período noturno: 

E agora eu passei para o período da noite que também foi outra mudança 

drástica, que parece que eu tô em outra escola. Eu tenho nove matérias, de 

manhã eu tinha treze. Então eu já senti muito essa diferença, porque falta 

muito professor... Não tem muito professor. Então eu sinto que não tô 

aprendendo nada. Também pode ser essa questão do ensino a distância, que 

dificulta bastante. Mas eu sinto que o meu desempenho escolar, ele abaixou 

demais. (SILVA, 2021, p.9). 

[...] Só que eu não sinto que os professores incentivam tanto a questão do 

ENEM, a questão de fazer FUVEST e essas coisas. Eu não sinto que a gente 

é tão incentivado como a gente era incentivado nas outras escolas. (SILVA, 

2021, p. 8). 

Ainda assim, mesmo diante do processo de (des)proteção apontado pela jovem, 

em relação à escola, destaca-se que foi a partir dela que a Letícia se inseriu em projetos 

que representam importantes dimensões de sua vida: Jovem Doutor, Rede Jovem Anne 

Frank e as IC-EM. É a através de uma rede de (des)proteção produzida pela escola 

pública que Letícia criou processos de identificação, acesso ao território e projeções de 

futuro. 

Corrobora-se, portanto, com Pereira e Lopes (2016) de que:  

[...] a despeito das dificuldades amplamente mencionadas como obstáculos ao 

ato de estudar para os jovens e do fato de gostarem ou não da escola que lhes 

tem sido ofertada, eles criam e estabelecem sentidos para a presença nessa 

instituição, onde vivenciam experiências importantes e necessárias para uma 

construção de significados em longo e em curto prazo. (PEREIRA & LOPES, 

2016, p. 212).  

 

Por fim, a pandemia também impactou em seus sonhos e planos de futuro, gerou 

desânimo e frustração: 

[...] mas eu tava esperando muito por esse ano... Muito, muito, muito. E aí 

veio a pandemia... E, assim, os meus planos estavam todos planejados na 

minha cabeça e foi uma avalanche, sabe? Bagunçou tudo. Assim, realmente, 

ia ser “o ano”, mas, infelizmente, a gente não tem controle sobre essas coisas. 

(SILVA, 2021, p. 10).  

A jovem havia ganhado uma bolsa da Rede Jovem Anne Frank para conhecer 

Amsterdam, o sonho foi adiado diante da pandemia. Mas a Lê segue firme nos planos 

para universidade: o objetivo é ocupar a USP, como ela diz. Conforme apontado por 

Abramo, Venturi e Corrochano (2020): 
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Importa observar que essas sobrecargas, apesar de imporem inúmeras 

dificuldades e obstáculos algumas vezes bastante sérios ao desenvolvimento 

escolar e à qualidade de vida dos jovens, não obliteram as expectativas e os 

projetos de continuidade dos estudos até níveis mais altos, nem de aspiração 

a uma inserção digna e ativa no mundo do trabalho: todos sonham, apostam e 

se empenham em estratégias para construir uma inserção qualificada, 

condizente com a formação que pretendem alcançar, com salários melhores e 

que lhes permitam uma vida digna. (ABRAMO, VENTURI & 

CORROCHANO, 2020, p. 540). 
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4.5 Juan 

 

O Juan é um jovem homem, branco, de 18 anos e, quando realizamos a 

entrevista, estava no 3º e último ano do ensino médio. Mora, desde que nasceu, no 

Saboó com a família: pai, mãe e um irmão mais novo. Juan é tímido, mais reservado, 

fala menos que os outros jovens, é atento e muito dedicado a tudo que se compromete a 

fazer. Com um perfil mais „caseiro‟, suas atividades preferidas são jogar vídeo game e 

desenhar. O desenho, para ele, é onde melhor se expressa, mas também onde se distrai, 

se conecta e pode desenvolver a criatividade. 

A juventude, para Juan está relacionada com uma fase de aprendizado: “Ser 

jovem é você querer aprender, por exemplo, quando você é criança, quer brincar. Então 

entender as coisas, fazer coisas diferentes, isso é ser jovem pra mim.” (SILVA, 2021, p. 

1).   

A família aparece como dimensão importante da (des)proteção social para o 

jovem, mas o desejo de encontrar trabalho para alcançar independência aparece em seu 

discurso: 

Meu irmão mais novo ainda não trabalha, tem 13 anos, mas ele quer. Eu 

procurei trabalhar porque não gosto de depender dos outros, acho que ele 

também não. E ele tem mais vontade de ajudar que eu, entende? Mas acho 

que para contar seria meu pai e minha mãe. (SILVA, 2021, p. 2).  

Há, nesse sentido, um destaque para a dimensão da responsabilização e 

sobrecarga da família (HORST & MIOTO, 2017), quando Juan aponta que o irmão, aos 

13 anos, já tem o desejo de trabalhar para poder “ajudar em casa”. Abramo, Venturi e 

Corrochano (2020) afirmam que a dupla inatividade e a sobreposição de atividades, no 

que diz respeito ao trabalho e aos estudos para os/as jovens: 

são fruto do cruzamento de processos que compõe situações cambiantes, 

constituídas a partir de possibilidades e obliterações advindas de cada uma 

das dimensões que compõe a vida dos jovens: a escola, o trabalho e a vida 

familiar, todas afetadas pela conjuntura econômica e política que se 

desenvolvem. (ABRAMO, VENTURI & CORROCHANO, 2020, p. 526). 

Também, como Letícia, participou do Programa Jovem Aprendiz a partir do 

CAMPS, no entanto, quando realizamos a entrevista já havia encerrado seu tempo na 

aprendizagem: 
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Eu procurei ir atrás para ter meu próprio dinheiro para comprar minhas coisas 

e também sempre quis ajudar em casa. Para ser menor aprendiz fiz o curso 

CAMPS de três meses e depois começam a chamar para entrevista. Passei na 

entrevista e fui para a OAB, fiquei um ano e três meses lá e agora surgiu a 

oportunidade de fazer o estágio. Como faço 18 anos em 2021, não ia aparecer 

muita coisa porque tive que me alistar, pouca gente chama nesta época. Então 

foi uma chance que não podia deixar passar. (SILVA, 2021, p. 2). 

 Nesse sentido, o jovem destacou as dificuldades em conciliar o ensino médio e o 

trabalho, principalmente, durante o período da pandemia de Covid-19: “[...] na época eu 

estava no CAMPS, já que no Jovem Aprendiz você tem quatro dias de prática e um dia 

de teórico. Então o dia que a gente ficava em casa presencialmente, o CAMPS passava 

projeto pra gente apresentar. Então era complicado conciliar isso com a escola.” 

(SILVA, 2021, p. 4).  

Além disso, também apontou a falta de tempo livre para desenvolver outras 

atividades, para além de trabalho e estudo: “Ano passado, eu e alguns amigos ficamos 

bem mal, não no sentido de nota, mas chegou uma época que não tinha mais tempo para 

nada. Como disse, gosto muito de desenhar e não encontrava tempo, porque a escola 

ocupava praticamente todo tempo livre.” (SILVA, 2021, p. 4).  

O caráter de (des)proteção do trabalho para as juventudes fica evidente nos 

relatos do jovem, partindo da concepção de Scherer de que proteção e desproteção são 

“processos simultâneos que dialeticamente se ocultam e se revelam no real” 

(SCHERER, 2015, p. 17), dessa maneira, o trabalho produz proteção no sentido de 

construir possibilidades de (sobre)vivência para o jovem: ajudar em casa e projetar o 

futuro; mas também produz desproteção ao dificultar o acesso à escola e ao lazer. 

Na relação com o território, Juan também participa da Rede Jovem Anne Frank e 

do Go Alemoa Go, demonstrando a força do projeto no Saboó e bairros do entorno. 

Segundo ele, essa é a possibilidade de conexão que o jovem criou com o território, já 

que circula pouco por não gostar muito de sair de casa. Para Corrochano e Laczynski 

(2021), a partir de seus coletivos os/as jovens tem conquistado o sentimento de 

pertencimento ao território em que residem.  

Juan tem o sonho de sair do Brasil: “Dinheiro, educação, saúde, eu acho que tem 

muitos lugares que algumas coisas acabam sendo melhor que no Brasil, né?” (SILVA, 

2021, p. 4). Mas não tem previsão ainda de realizar esse sonho, só sabe que a pandemia 

atrapalhou mais um pouco. Ele ainda não sabe o que vai fazer quando o ensino médio 
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acabar, a experiência na OAB concretizou algo que ele já imaginava: que não pretende 

trabalhar na área administrativa. Ele quer trabalhar com o que gosta: desenho ou vídeo-

game, mas não sabe se é viável: 

Esse ano acabo a escola e se fosse continuar a estudar, provavelmente seria 

design. Se não fosse isso não sei se teria alguma outra coisa que faria. Os 

estágios na OAB são de até 2 anos. Como sou estagiário de ensino médio, 

vou ficar só esse ano e depois posso começar a fazer Administração e ficar 

mais 1 ano lá. Mas não quero Administração. Acho que perdi muito tempo 

fazendo as coisas pra agradar os outros. (SILVA, 2021, p. 6). 

O curso de Design desenvolveria o desejo de trabalhar com desenho. Juan só 

conseguiu realizar um curso gratuito que a prefeitura de Santos ofereceu com um 

renomado desenhista de histórias em quadrinhos, o restante aprendeu sozinho. Já 

trabalhar com os games, segundo ele, só seria possível se pudesse comprar um 

computador bom. Hoje em dia, Juan joga com o vídeo-game: 

Eu não tenho um computador bom e o pessoal que joga online é pelo 

computador. O ano passado inteiro eu juntei meu dinheirinho suado 

trabalhando e comprei meu Playstation 4, que era meu sonho desde 2014. 

Jogo bastante com ele, mas a maioria joga pelo computador. (SILVA, 2021, 

p. 7). 

 Com a pandemia, os estudos foram muito prejudicados para o jovem. A 

sobrecarga com trabalho e escola, muitas vezes, não deixou espaço para outras 

atividades como o desenho, o que causou desânimo e, por vezes, vontade de desistir da 

escola, desejo que, segundo ele, foi compartilhado com outros/as colegas: 

Eu vi, senti, ouvi e tentei conversar com pessoas, mas não foram muitos que 

vi desistindo, mas vi muita gente falando, e eu fui uma dessas pessoas, que 

estava ocupando minha cabeça demais, não tinha tempo para relaxar, tempo 

para mim, vou fazer o que der. E fiz isso. [...] Então, por exemplo, tinha dez 

atividades para fazer? Vou fazer cinco e amanhã faço cinco. Não vou tentar 

fazer todas de uma vez, amanhã terão mais. E isso acaba com a cabeça da 

gente. Vi colegas que no fundamental era aluno destaque e no ano passado 

falar: não consigo mais e desistir. (SILVA, 2021, p. 5).  

O relato de Juan dialoga com os dados produzidos durante a pandemia, acerca da 

desistência escolar. De acordo com a Pesquisa Juventude e Pandemia, em 2020, 3 em 

cada 10 jovens consideraram desistir dos estudos naquele ano (CONJUVE, 2020), 

sofrendo um aumento, em 2021, para 4 em cada 10 estudantes (ATLAS DAS 

JUVENTUDES, 2021). Já segundo o levantamento realizado pela UNICEF (2021), em 

2019 havia 1,1 milhão de crianças e jovens, na faixa etária entre 6 e 17 anos, fora da 

escola no Brasil. Em novembro de 2020, ao final do ano letivo do primeiro ano de 

pandemia, esse número subiu para mais de 5 milhões de crianças e jovens fora da escola 
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ou sem atividades escolares.  

 Além disso, Juan também destacou o prejuízo para o aprendizado dos conteúdos 

durante a pandemia: “Pra mim, escola é lugar pra aprender e, ano passado, se aprendi 

duas ou três coisas foi muito. Agora falando como ser humano, acho que os professores 

também não tiveram esse apoio.” (SILVA, 2021, p. 5). Os/as jovens ouvidos pela 

Pesquisa Juventude e Pandemia também destacaram esse aspecto: 65% relataram ter 

aprendido menos com o ensino remoto (CONJUVE, 2020).   

 As diferenças entre a realidade das duas escolas que se apresentam como campo 

empírico da presente investigação ficam explícitas no relato dos/as jovens, 

demonstrando o impacto da desigualdade dos elementos estruturais e psicopedagógicos 

desses meninos e dessas meninas no desenvolvimento do trabalho escolar remoto 

(COUTINHO, MARTINS & CORROCHANO, 2021). Nesse sentido, destaca-se a 

afirmação de Coutinho, Martins e Corrochano de que “as consequências do afastamento 

social não afetam a todos da mesma forma, pois têm recorte de classe, étnico-racial e de 

gênero.” (COUTINHO, MARTINS & CORROCHANO, 2021, p. 239).  
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4.6 Giovanni 

 

Giovanni chegou ao Projeto de Extensão em 2021, no último grupo de IC-EM da 

pesquisa. É um jovem homem, negro, estudante do 2º ano do ensino médio, tem 16 

anos, é muito comunicativo, inteligente e crítico. Para ele, a juventude é uma fase em 

que os sujeitos se sentem muito pressionados: 

Olha, eu acho que ser jovem é, da parte da vida, a que mais leva pressão. Seja 

adulto, criança, idoso... O jovem é o que leva mais pressão. Por quê? Porque 

uma atitude dele, duas ou três, nessa faixa etária, vai distinguir ele pela vida 

toda, seja pra uma oportunidade de trabalho, oportunidade de curso ou de 

uma faculdade. Então essa idade de jovem, essa faixa etária de jovem, é a que 

mais tem pressão. E o problema é o que? É que essa fase também é quando o 

nosso corpo tá indo pra parte final de desenvolvimento, seja emocional ou em 

todas as áreas, ou seja, o peso já basta o emocional, mais isso ainda pesa 

muito na gente, porque a gente tem que decidir várias coisas em um ato só, 

em uma atitude só. (SILVA, 2021, p.7).  

Ele mora no Saboó com o pai e um irmão. Seus pais se separaram quando ele era 

mais novo e, desde então, o jovem não tem muito contato com a mãe. A família, na 

trajetória de Giovanni, aparece como dimensão da (des)proteção social: 

Então, quando a gente enfrenta alguma dificuldade, a gente conta acho que 

com a gente mesmo. Sim, tem a parte da minha avó que dá uma apoiada, 

ajuda bastante. A minha mãe, de vez em quando – porque é separada do meu 

pai – dá uma “ajudadinha”, mas é mais entre a família; meu pai, minha avó 

estão sempre ajudando. (SILVA, 2021, p. 8). 

Em relação ao território onde vive, o jovem acredita que não recebe a mesma 

atenção da gestão municipal que outros lugares da cidade, como a Orla da Praia. Por 

isso, a conexão com o seu bairro é limitada, já que há poucas opções de lazer, cultura e 

esporte: 

A Prefeitura quer privilegiar mais a parte rica que a pobre, então as 

reivindicações, na maioria das vezes você vai na praia, na orla e está tudo 

perfeito. Só que aí você vai pro lado da zona noroeste e está tudo ao contrário 

né? Você vai para o lado bom da cidade, o lado rico e não tem nenhum 

problema e do outro lado está cheio de problemas. Por exemplo, como citei o 

lazer aqui no bairro, tem só uma quadra pública, mas está toda acabada e 

abandonada e se eles reformam, o povo não coopera também. Mas aí se a 

gente vai o outro lado da cidade, a área boa, seja a Ponta da Praia ou o Canal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é luxo lá. Ou seja, tem-se as áreas de importância, se 

importam mais com alguns e os outros não.” (SILVA, 2021, p. 4). 

Desde o ensino fundamental, Giovanni é muito envolvido com representação 

estudantil. Foi presidente do grêmio estudantil de sua escola por três anos e, a partir 

dessa experiência, também participou como jovem vereador no Projeto Câmara Jovem 

da cidade de Santos. Foi a partir do desejo de Giovanni e de um grupo de jovens do 
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Bartô em retomar o Grêmio Estudantil da escola, que ele se aproximou do Projeto de 

Extensão e, mais tarde, tornou-se bolsista de IC-EM: 

Os projetos acrescentaram muito. Por exemplo, essa liberdade que falei, 

foram esses projetos que me auxiliaram nisso, pra não ter timidez, facilidade 

de conversar, dialogar e outras coisas também. No caso da Câmara Jovem, 

aprendi muito sobre legislativo, sobre as leis. E no Grêmio também. Aprendi 

muito sobre a importância do coletivo, entre aluno, escola, professor, 

diretoria e bairro. E a gente quer levar isso pro Bartolomeu agora. Só que é 

complicado porque a pandemia veio para atrapalhar tudo né? Porque ano 

passado teve até algumas reuniões desse projeto, que eu me lembre e tinha o 

Grêmio no Bartolomeu, só que muito limitado por causa da pandemia. 

(SILVA, 2021, p. 3).  

O Projeto Câmara Jovem existe no município desde 2014, diante do Decreto 

Municipal Legislativo nº 30/2014, elegendo 21 estudantes dos ensinos fundamental e 

médio da rede pública e privada de ensino de Santos. Tem como objetivo a formação 

política consciente das juventudes da cidade, como também a ampliação das vozes 

juvenis dentro do poder legislativo. 

Destaca-se, nesse sentido, bem como na trajetória de Letícia, a centralidade da 

escola para produzir essas redes de proteção para as juventudes. A partir da escola que 

Giovanni construiu seus processos de identificação com a representação estudantil e, 

assim, com o coletivo do grêmio estudantil, o Projeto Câmara Jovem e a IC-EM. Silva e 

Borba (2018) apontam a escola como espaço que possibilita aproximação das 

dimensões nos diferentes territórios juvenis, para além apenas do território escolar 

(SILVA & BORBA, 2018).  

Giovanni não participa do Programa Jovem Aprendiz como Lê e Juan, jovens 

entrevistados no Bartô, mas era seu grande desejo que foi impossibilitado com o início 

da pandemia: 

Eu gostaria muito de trabalhar, ser jovem aprendiz, essas coisa, mas a 

pandemia atrapalhou isso né? Eu até ia começar em um local, mas a 

pandemia veio e parou. E agora não consigo mais entrar. Porém, vida que 

segue e temos que ir buscar né? É bom conseguir um emprego antes de 

prestar o ENEM, ou até depois, porque você que participam da UNIFESP, da 

faculdade, muitos de vocês trabalham para manter a vida, para pagar aluguel. 

Então, trabalhar eu quero, mas oportunidades que faltam. (SILVA, 2021, p. 

2). 

Ele entende que o trabalho é uma oportunidade de autonomia, de contribuição 

com a renda da casa e de possibilidade de guardar dinheiro para a entrada na 

universidade, assim como indicado, também, por Letícia e Juan, como uma importante 

dimensão da (des)proteção social dos/as jovens. No entanto, para Giovanni, essa 
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possibilidade foi impactada pela pandemia, assim, como indicado por Corseuil e Franca 

(2020) ao apontar distanciamento dos/as jovens do mercado de trabalho a partir do 

período de recessão econômica em decorrência da pandemia de Covid-19. 

 A universidade é também uma aspiração de futuro do jovem, ele pretende 

prestar o ENEM ao final do ensino médio para ingressar em uma universidade: “Seja 

pela nota do ENEM, seja uma faculdade privada usando o PROUNI, FIES, esses 

benefícios do governo que dão uma baita de uma auxiliada.” (SILVA, 2021, p. 3).  

A pandemia impactou seu desejo de ingressar no Programa Jovem Aprendiz, 

mas também a motivação para os estudos, como Letícia e Juan também indicaram. Ele 

apontou as dificuldades em lidar com as perdas de familiares por conta da Covid-19, o 

acesso limitado aos dispositivos eletrônicos e à internet de qualidade, a desorganização 

da escola frente às formas de ofertar o conteúdo escolar e a perda da rotina dos/as 

jovens como motivos para a desmotivação frente aos estudos: 

Em relação à escola, as aulas online, é prejudicial, na minha opinião, porque 

não são todos os alunos que têm tempo livre para assistir as aulas, não são 

todos que têm internet, nem disponibilidade. Isso prejudicou muitos alunos, 

inclusive eu. Por exemplo, tem as aulas que começam às 7 e terminam 12:45. 

Até questionamos os professores, pois não tem como ficar todo esse tempo 

em frente uma tela. A gente tem obrigações em casa também, tarefas a 

cumprir que os pais vão cobrar. Isso aconteceu comigo e foi muito 

prejudicial. (SILVA, 2021, p. 1).  

Por exemplo, esse ano, muita gente perdeu pai e mãe, perdeu avô e avó, e, 

sim, tem esse lado emocional que o aluno, muitas vezes desmotivado, não 

quer fazer nada. Eu falo por mim que muitas vezes já fiquei desmotivado e 

não tinha vontade de fazer nada, no começo desse bimestre agora eu não 

cheguei a fazer nada, fui fazer só no final porque estava desmotivado. 

(SILVA, 2021, p. 5).  

 Outro ponto destacado pelo jovem, diz respeito à dificuldade que os/as jovens 

encontraram para se organizar em relação aos estudos, como já destacado por Letícia e 

Juan e pelos dados da CONJUVE (2020) e de Martins, Coutinho e Corrochano (2021). 

[...] e também com a perda da rotina, né? Porque a gente tinha uma rotina, 

acorda de manhã, ir pra escola, estudar, adquirir o máximo, se preparar que 

todo o mês ia ter uma prova... Mas ai a pandemia quebrou isso, todos ficaram 

acomodados, não teve nenhum que ficou sem isso porque todos ficaram nas 

suas casas, não tinham mais aquele 100% de cobrança que tinham na escola, 

aquele estudo intensivo que tinham na escola, aquelas provas todo mês. 

(SILVA, 2021, p. 6). 

 Ainda assim, o jovem destaca as ações da gestão escolar e professores da escola, 

que, em 2021, realizaram visitas domiciliares para contatar estudantes que estavam 

afastados ou haviam desistido da escola, como também acolher aqueles/as que estavam 
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desmotivados/as em seguir com os estudos. Isso demonstra uma mudança na 

organização da escola em relação ao ano anterior, 2020, quando Juan e Letícia foram 

entrevistados. 

Por fim, outra dimensão importante da vida de Giovanni é em relação à 

espiritualidade. Ele é um jovem evangélico muito envolvido com as ações sociais 

produzidas pelas igrejas no bairro: 

Posso citar uma coisa, rapidinho? Por exemplo, quando tem ajuda da 

família... Como no meu caso... Porém meus amigos aqui em volta, no nosso 

bairro, como eu falei, tem uma assistência de ajuda às favelas, porém não 

alimenta todo mundo, tem muitas áreas que faltam. E, um lado muito do 

nosso bairro, é uma ajuda religiosa assim, nosso bairro tem muitas igrejas 

evangélicas que ajudam muito em questão de cesta básica, até assistência 

social das pessoas que necessitam... Eles procuram famílias que também 

estão precisando de, por exemplo, uma cesta, um alimento, até um gás. 

(SILVA, 2021, p. 9). 

[...] como aqui tem muitas organizações religiosas, eu frequento uma e a 

gente faz muitos trabalhos sociais, a gente ajuda muito o pessoal com cestas 

básicas e até entrega de marmitas, comida pra moradores de rua... É uma 

assistência social também. (SILVA, 2021, p. 10). 

 A religião enquanto dimensão da (des)proteção social das juventudes aparece 

apenas na trajetória de Giovanni, entretanto, ela se coloca muito presente nas vivências 

juvenis brasileiras. Santos e Mandarino (2005) apontam a importância da religiosidade 

para a sociabilidade e lazer dos/as jovens no país e afirmam que: “não podemos deixar 

de destacar a importância que as igrejas possuem na orientação e organização do tempo 

livre dos jovens nos bairros.” (SANTOS & MANDARINO, 2005, p. 175). Vale, ainda, 

destacar a apreensão de Giovanni de que as ações da igreja conseguem acessar áreas que 

outras instituições não conseguem, sejam os coletivos do território ou os serviços 

socioassistenciais.  
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4.7 Reflexões sobre o entrelaçar das narrativas 

 

A escola, campo empírico da presente investigação e, também, objeto de estudo 

por se apresentar enquanto dimensão da (des)proteção social para as juventudes de 

ensino médio no contexto pandêmico, aparece na narrativa dos/as jovens 

entrevistados/as destacada por processos de proteção e desproteção, que se 

materializam, de maneira dialética, no que foi aqui nomeado (des)proteção social 

(SCHERER, 2015). As diferentes experiências vivenciadas pelos/as jovens na escola 

pública, demonstram esses processos simultâneos e contraditórios de proteção e 

desproteção social (SCHERER, 2015), evidenciando os desiguais acessos à educação, 

mesmo no interior da educação pública, quando comparadas a escola técnica e a escola 

regular. 

 Assim, reitera-se que a (des)proteção social no capitalismo não significa 

assegurar condições de igualdade, como também não está implicada em satisfazer 

apenas as necessidades sociais e traduzir-se em universalização de direitos. A 

(des)proteção ocupa o lugar dos processos contraditórios e da disputa de interesses 

antagônicos (PEREIRA, 2016), o que fica evidente nas narrativas dos/as jovens 

colaboradores/as. 

As experiências relatadas pelos/as estudantes da ETEC nos apontam caminhos 

para uma escola que é sentida e apreendida pelos/as jovens como lugar em que se 

constroem processos de proteção social, mesmo em momentos de crise como 

vivenciados na pandemia de Covid-19: para Julia ela é destacada como “abraço de 

urso”, para Mariana como “lugar de fuga, onde pode fugir quando começa a dar tudo 

errado” e para Lucca a escola é o “refúgio”. Nesse sentido, Araújo e Frigotto (2015) 

assumem: 

[...] o ensino integrado como proposta não apenas para o ensino profissional. 

O ensino integrado é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico 

engajado, comprometido com o desenvolvimento de ações formativas 

integradoras (em oposição às práticas fragmentadoras do saber), capazes de 

promover a autonomia e ampliar os horizontes (a liberdade) dos sujeitos das 

práticas pedagógicas, professores e alunos, principalmente. (ARAÚJO & 

FRIGOTTO, 2015, p. 63). 

 

Ramos (2008) faz a defesa do ensino médio integrado ao técnico por razões 

ético-políticas e aponta-o como caminho possível para uma Escola Única (GRAMSCI, 

2000). A Escola Única idealizada por Gramsci (2000), uma escola sob responsabilidade 
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do Estado e com acesso para todos/as, destaca-se como via a potencializar processos de 

proteção social e fortalecer as juventudes. Para o autor, a instituição seria uma: 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de 

modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas 

experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas 

especializadas ou ao trabalho produtivo (GRAMSCI, 2000, p. 33). 

 Dessa maneira, propõe-se o rompimento com a dualidade educacional estrutural 

– que fragmenta trabalho intelectual e trabalho manual – em detrimento da defesa pela 

educação unitária (RAMOS, 2008): 

Isso implica garantir o direito de acesso aos conhecimentos socialmente 

construídos, tomados em sua historicidade, sobre uma base unitária que 

sintetize humanismo e tecnologia. A ampliação de suas finalidades – entre as 

quais se incluem a preparação para o exercício de profissões técnicas, a 

iniciação científica, a ampliação cultural, o aprofundamento de estudos – é 

uma utopia a ser construída coletivamente. (RAMOS, 2008, p. 6). 

 
 Ainda assim, cabe destacar as críticas apresentadas por Paolo Nosella, no que 

diz respeito à maneira como o ensino integrado se impõe no país. O autor, em 

contraposição a Gaudêncio Frigotto e Marise Ramos, defende que é no Ensino Médio 

Regular que se encontra o caminho a ser percorrido à escola unitária ao afirmar que o 

ensino integrado pulveriza o ensino médio, permitindo extrema multiformidade 

(NOSELLA & GOMES, 2016):  

(...) o Estado brasileiro que mantém, nesse nível de ensino [médio], dois 

sistemas educacionais: o ensino médio regular e o ensino médio integrado. É 

a tensão entre um sistema minoritário de educação caracterizado por verbas 

específicas, estudantes previamente selecionados, boa estrutura física, 

frequentemente com cursos que podem chegar a quatro anos de duração, dois 

períodos diurnos de funcionamento, plano de carreira docente similar ao do 

magistério superior federal, atividades formativas no contraturno etc. e um 

segundo sistema de massa caracterizado por uma conceituação difusa e 

confusa sobre cidadania e trabalho, uma ilusória e complexa burocracia de 

Estado, escassez de recursos, estruturas físicas arcaicas e precárias, planos de 

carreiras frustrantes e metodologias inadequadas. (NOSELLA & GOMES, 

2016, p. 18).  

 

Nosella ainda afirma que a defesa por uma estratégia de resistência a essa 

fragmentação do ensino médio é urgente já que impacta diretamente no abandono, por 

parte do Estado, do ensino médio regular, onde se encontram a grande maioria de 

matrículas do sistema educacional brasileiro. Para o autor: “Infelizmente, cada vez mais 

se multiplicam atalhos e paliativos escolares dissimulando esse crime de lesa formação 

nacional.” (NOSELLA, 2015, p. 141).  
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Em suma, reforça-se que o rompimento da dualidade educacional não está 

desconectado do modo de produção capitalista, já que coincide com a história da luta de 

classes no sistema vigente (RAMOS, 2008) e é fruto da sociedade também dualista na 

qual vivemos (PEREIRA & LOPES, 2016). Ainda assim, a construção de uma Escola 

Única é tarefa para o agora e não tem de esperar a superação do modo de produção 

capitalista (PEREIRA & LOPES, 2016). Para Gramsci, a escola deve: “desenvolver em 

cada pessoa a capacidade de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige.” 

(GRAMSCI, 2000, p. 49).  

Dessa forma, afirma-se o lugar privilegiado da ETEC no que diz respeito às 

experiências ofertadas aos/as estudantes, ressaltadas nas narrativas de Julia, Mariana e 

Lucca. Que bom seria se a realidade de todo o ensino médio público do país contasse 

com a estrutura desse sistema minoritário de educação, apontado por Nosella e 

reafirmado pelos/as jovens entrevistados.  

Já em relação aos pontos de conexão entre as duas escolas, pode-se afirmar que é 

na/pela escola que os jovens ampliam algumas de suas redes, uma vez que ela 

possibilita câmbios entre o território, os coletivos juvenis e a universidade pública. 

Assim, se tem concordância com Menezes, Arcoverde e Liberdi (2008) de que é na 

escola onde os/as jovens criam redes e teias de socialização, firmando sua identidade e 

demarcando território (MENEZES, ARCOVERDE & LIBERDI, 2008 apud PEREIRA 

& LOPES, 2016).  

Para além da escola, outras dimensões da (des)proteção social são destacadas 

pelos/as jovens entrevistados/as: família, assistência social, trabalho, território, coletivos 

juvenis e religião. A família ganha centralidade nas narrativas de todos/as os/as jovens, 

reforçando um caráter de responsabilização da unidade familiar pelo bem-estar de seus 

membros (ESPING-ANDERSEN, 1990), que desonera e desresponsabiliza o Estado. 

No que diz respeito às políticas sociais – com foco na assistência social, presente na 

narrativa de uma das jovens – destaca-se o caráter focalizado em que se apresenta, 

traduzida nas cestas básicas distribuídas no CRAS do território. 

Em relação à dimensão do trabalho, a dialética proteção-desproteção está 

evidente em todas as narrativas. Destaca-se o desejo de que, a partir do trabalho, os/as 

jovens tenham acesso a recursos para satisfazer necessidades materiais, ao passo que 

também apresentam as dificuldades de conciliar trabalho e escola. Já a dimensão do 

território revela cartografias de desigualdades no espaço urbano evidenciadas pelos/as 
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jovens do Saboó, que destacam as diferenças vivenciadas na região da Zona Noroeste 

em detrimento da Orla da cidade de Santos.  

A dimensão dos coletivos juvenis apresenta movimentos de resistência e 

rebeldia que se expressam nos territórios populares como forma de proteção social, por 

meio do engajamento e da organização política das juventudes. Por fim, a dimensão da 

religião aparece em uma única narrativa e, de modo contundente, explica como a 

ausência de proteção social pública é compensada pelo crescimento da ação solidária e 

filantrópica de base religiosa, em especial das igrejas evangélicas.  

 Vale, ainda, mencionar que, mesmo diante de um processo dialético de proteção-

desproteção social, os/as jovens colaboradores desta pesquisa tem “com quem contar” 

(SPOSATI, 2014). Isso possibilitou, inclusive, que pudessem construir possibilidades de 

permanecer na escola em um cenário de crescimento contínuo da desistência escolar, 

em que, em novembro de 2020, mais de 5 milhões de crianças e jovens estavam fora da 

escola ou sem atividades escolares (UNICEF, 2020). A desistência escolar é aqui 

apreendida enquanto “um processo complexo, dinâmico e cumulativo de 

desengajamento do estudante da vida escolar. A saída do estudante da escola é apenas o 

estágio final desse processo.” (DORE e LÜSCHER, 2011, p.777). Assim, os/as jovens 

produzem e estabelecem sentidos para a permanência na escola (PEREIRA & LOPES, 

2016), que se constroem também a partir dos suportes oferecidos por dimensões como a 

família, o território, a comunidade, os coletivos juvenis, o trabalho e – por fim – seus 

próprios sonhos. 

 Nesse sentido, faz-se necessário colocar luz na importância das políticas 

públicas de educação, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

Ensino Médio, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científica e Tecnológica 

(CNPq) operacionalizado pelas Instituições de Ensino Superior. Heck e colaboradores 

(2012), ao avaliar a IC-EM na trajetória escolar de estudantes, destacam que o programa 

é capaz de: 

[...] promover a introdução ao método científico como uma ferramenta capaz 

de consolidar/proporcionar ao aluno do ensino médio a capacidade de 

aprender com seus próprios contextos, facilitando a aquisição de 

conhecimento/bagagem necessário(a) para uma entrada (muito próxima) na 

universidade (HECK et. al., 2012, p. 454). 

 

 A entrada na universidade compõe os projetos de futuro de todos/as os/as jovens 

entrevistados/as que, a partir de outras dimensões já mencionadas, mas, também, da 
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aproximação com a universidade pública a partir da IC-EM, constroem sonhos possíveis 

e inéditos-viáveis (FREIRE, 2020). Para Ana Freire: “O „inédito-viável‟ é na realidade, 

pois, uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas quando 

se torna um „percebido destacado‟ pelos que pensam utopicamente, o problema não é 

mais um sonho, ele pode se tornar realidade.” (FREIRE, 2014, p. 225). 

 Além do PIBIC EM, destaca-se a potência que pode ser vislumbrada nas 

trajetórias juvenis acompanhadas da sua participação nos projetos de extensão 

promovidos pelas Universidades Públicas, tais como: o Programa Jovem Doutor, da 

USP, e o Projeto de Extensão Juventudes e Funk na Baixada Santista, da UNIFESP. 

Parte-se do pressuposto de que as práticas de extensão proporcionam materiais para o 

desenvolvimento de tecnologias sociais e realização de pesquisas, bem como 

possibilitam apreensão da realidade concreta e de possibilidades de intervenção 

baseadas na convivência, respeitando a singularidade dos sujeitos (LOPES et. al., 

2010).  

Dessa forma, as redes criadas entre a universidade pública e a escola pública, a 

partir das práticas de extensão, possibilitam aos/às jovens acessos que constroem as 

possibilidades de sonhos. Silva e Borba (2018) ao refletir sobre as práticas do 

Juventudes e Funk já apontavam que:  

O projeto de extensão revela a importância de investir em movimentos de 

aproximação da pluralidade juvenil nas escolas públicas santistas que sejam 

pautados sempre na perspectiva do encontro com sujeitos sociais. De alguma 

forma, essa experiência parece assumir caráter demonstrativo para constituir 

inovações sócio-políticas no campo da juventude e educação na formação 

universitária. (SILVA & BORBA, 2018, p. 1144). 

 Essa relação da universidade com as escolas de ensino médio, por meio das 

práticas de extensão, pesquisa e, especificamente, da IC-EM, é promissora para a 

formação na universidade e nas escolas: estudantes e docentes envolvidos/as aprendem, 

ensinam, constroem conhecimentos e expandem áreas de interesse a partir da 

aproximação com a realidade e diferentes leituras de mundo. 

 Por fim, apreende-se a importância de produzir redes junto às juventudes – em 

que, no âmbito, universitário, ensino, pesquisa e extensão dialogam com os/as jovens – 

possibilitando acesso a repertórios que rompem com subalternidades (SILVA & 

BORBA, 2018) e buscam desenvolver um olhar dialético sob esses/as jovens 
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(GROPPO, 2016), rompendo com aparências fetichizadas e fetichizantes pelas quais 

os/as jovens tem constantemente sofrido processos de invisibilidade (SCHERER, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa investigação buscou apreender e problematizar as dimensões do processo 

denominado (des)proteção social em relação às necessidades sociais dos/as jovens de 

ensino médio, tendo como contexto a pandemia de Covid-19. A realidade que 

atravessava o momento da pesquisa – o cenário pandêmico - apresentou-se iminente 

para a investigação, impondo-se como realidade transformadora da problematização da 

temática da pesquisa. Dessa maneira, buscou-se, ainda, analisar os impactos da 

pandemia de Covid-19 na realidade das juventudes, com ênfase na ausência física da 

escola, e entender o papel da escola pública na trajetória de (des)proteção desses/as 

jovens. 

O campo empírico eleito foi a escola pública, apreendida enquanto uma das 

dimensões de (des)proteção social central na vida das juventudes que possibilita 

aproximação de outras dimensões das vivências juvenis. Assim, os sujeitos da pesquisa 

foram identificados dentre aqueles/as que participaram do projeto de extensão 

“Juventudes e Funk na Baixada Santista” a partir de bolsa de Iniciação Científica do 

Ensino Médio (IC-EM) e, portanto, eram estudantes de uma das duas escolas parceiras 

do projeto - Escola Estadual Padre Bartolomeu de Gusmão e Escola Técnica Estadual 

Aristóteles Ferreira - na cidade de Santos, litoral sul do estado de São Paulo. 

A pesquisa partiu do referencial metodológico contido no materialismo histórico 

dialético, que permite compreender as relações partindo da realidade concreta e de 

como ela se manifesta. Com isso, realizaram-se entrevistas em profundidade com seis 

jovens estudantes, sendo três estudantes da escola regular e três estudantes da escola 

técnica.  

O percurso metodológico realizou-se em colaboração com uma jovem que 

desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica de Ensino Médio, vinculada a essa 

investigação de mestrado, assim, ela contribuiu para a construção do roteiro que 

orientou as entrevistas em profundidade; participou ativamente dessas entrevistas; 

colaborou com a transcrição dos materiais gravados e com o processo de análise e 

discussão dos resultados.  

A categoria juventudes foi central para o estudo do objeto, tendo em vista que só 

é possível adentrar as concepções de (des)proteção dos/as jovens se, primeiramente, 
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parte-se da construção histórica e sociológica dessa categoria, discutindo acerca das 

diferentes experiências juvenis. Destaca-se, nesse interim, a necessidade de direcionar 

um olhar dialético sob as juventudes, abarcando a totalidade, particularidade e 

singularidade da categoria e rompendo com aparências fetichizadas e fetichizantes pelas 

quais os/as jovens tem constantemente sofrido processos de invisibilidade.  

Assim, também se fez necessário refletir acerca das necessidades sociais dos/as 

jovens e, dessa forma, da vivência da condição juvenil no âmbito da (des)proteção 

social no capitalismo. Com isso, apreendeu-se que proteção e desproteção apresentam-

se enquanto processos simultâneos que dialeticamente se ocultam e se revelam, 

discutidos, dessa forma, a partir da ideia de (des)proteção, em que o prefixo (des) retrata 

esse processo dialético. No contexto da pandemia de Covid-19, diante do 

aprofundamento das desigualdades sociais no Brasil, as pesquisas mais recentes já 

apontavam os impactos da ausência do chão da escola na (des)proteção dos/as jovens do 

país.  

Dessa forma, para responder a problematização levantada nessa investigação, 

acerca das dimensões do processo denominado (des)proteção social em relação às 

necessidades sociais das/os jovens de ensino médio no contexto pandêmico, 

construíram-se narrativas de vida, a fim de explicitar nas trajetórias dos/as jovens no 

ensino médio as vivências em meio a pandemia de Covid-19, com ênfase nas 

dimensões de (des)proteção social. A partir dos fragmentos da realidade, foi possível 

apreender a totalidade que abarca as juventudes e seus processos de (des)proteção 

social, inscritos na particular experiência de ser jovem no Brasil. 

Nesse sentido, destacam-se as diferentes experiências vivenciadas pelos/as 

jovens na escola pública, que demonstram os processos simultâneos e contraditórios de 

proteção e desproteção social: a escola é apontada como dimensão que integra redes e 

permite conexões entre o território, os coletivos juvenis e a universidade pública; ao 

passo que também evidencia os desiguais acessos à educação, mesmo no interior da 

educação pública, quando comparadas a escola técnica e a escola regular. 

Ainda assim, as experiências relatadas pelos/as estudantes da ETEC puderam 

sugerir caminhos para uma escola que é sentida e apreendida pelos/as jovens como 

lugar em que se constroem processos de proteção social, mesmo durante a pandemia de 

Covid-19. Dessa maneira, podemos vislumbrar sementes da Escola Única, idealizada 

por Gramsci, na experiência da ETEC, como possibilidade de vivência efetiva do 
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desenvolvimento de ações formativas integradoras que promovam autonomia intelectual 

e cultural, tendo em vista a ampliação dos horizontes dos sujeitos e o comprometimento 

com a emancipação humana.  

Para além da escola, os/as jovens também destacaram outras dimensões da 

(des)proteção social em suas trajetórias: família, trabalho, território, coletivos juvenis, 

religião e assistência social. Entretanto, essas diferentes dimensões ainda estão distantes 

de uma proposta política de acesso universalizado para as juventudes: quantos/as jovens 

podem se beneficiar do acesso ao CAMPS? No universo de 800 alunos da ETEC, o que 

significa o acesso de cinco jovens ao Programa Institucional de Iniciação Científica?  

Em contrapartida, qual o impacto na vida dos/as seis jovens colaboradores/as da 

pesquisa, em longo prazo, em acessar esses diferentes espaços para sua formação 

humana, intelectual e política? O que acarretará em seus projetos e escolhas de vida o 

acúmulo de experiências como essas? Como perseguir desenhos universais de políticas 

públicas que ampliem a proteção social desses meninos e meninas inspiradas nessas 

experiências? 

Outro aspecto relevante é que os/as jovens entrevistados integram um grupo de 

sujeitos que permaneceu na escola durante a pandemia de Covid-19, como também 

apontam dimensões de (des)proteção social com que puderam contar durante sua 

trajetória juvenil. Num cenário de alarmante aumento de jovens que desistiram da 

escola, apreende-se que essas dimensões possibilitaram que eles/as pudessem construir 

possibilidades de permanecer na escola: seja a partir da própria escola entrelaçadas com 

suas famílias, trabalho, território, comunidade, coletivos juvenis e seus sonhos.  

Na construção de sonhos possíveis e inéditos-viáveis para essas juventudes, 

destaca-se a importância de iniciativas como a Iniciação Científica de Ensino Médio e a 

potencialidade das redes criadas entre escola pública e universidade pública, por meio 

dos projetos de extensão. Desenhar projetos de futuro junto aos jovens tornam possíveis 

os sonhos desses sujeitos, no horizonte de uma contra-hegemonia que contribua para o 

defronte das expressões da questão social na realidade vivenciada pelas diversas formas 

de experienciar as juventudes no Brasil.  

Por fim, espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para as análises e 

ofereça referências no campo dos estudos de Juventudes, Proteção Social, Escola e 

Ensino Remoto, ampliando o conhecimento já construído acerca das temáticas, 
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principalmente no que diz respeito à especificidade do contexto da pandemia de Covid-

19. 

Dessa forma, espera-se que ela forneça materiais que subsidiem políticas sociais 

de proteção em favor das juventudes, com projeções na universalização, integração e 

horizontalidade, em diálogo constante e intermitente com os/as jovens, em sua 

pluralidade. Assim, espera-se, também, que novas pesquisas possam ser produzidas e 

aprofundadas nessa perspectiva. 
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APÊNDICES 

A. Roteiro da Entrevista com os/as Jovens 

 

1. O que é ser jovem para você? 

2. Conte sobre sua experiência para além da vida escolar: espaços que costuma 

frequentar, onde gosta de estar em seu tempo livre, atividades que fazem com que você 

se sinta bem; 

3. Com quem você e sua família podem contar ou se amparar em momentos de 

necessidades, contratempos ou riscos/emergências diversas? 

4. Você ou sua família recebe(m) algum benefício social financiado pelo Estado? 

Qual? 

5. Você se relaciona com alguma organização como ONGs, movimentos sociais ou 

organização de bairros? 

6. Você conhece/frequenta/desenvolve ações ou atividades coletivas 

protagonizadas por jovens na Baixada Santista? Participa do grêmio estudantil de sua 

escola? 

7. Você possui sua própria renda ou contribui para renda familiar com algum 

trabalho remunerado? 

8. Você se sente amparado/acolhido/protegido na Escola? Por quê? Você acha que 

a Escola exerce um papel de apoio às necessidades sociais dos jovens? 

9. Você já ouviu falar do termo “Proteção Social”? Se sim, o que entende por 

proteção social? Se não, o que o termo te faz pensar? 

10. Quais seus planos para o futuro? Você tem um projeto de vida? Você se vê em 

Santos/Baixada Santista no futuro? 
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B. Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 Este formulário de assentimento informado se destina a jovens entre as idades de 

15 a 17 anos que participarão da pesquisa “Do chão à tela: dimensões da 

(des)proteção social de jovens de ensino médio em tempos de pandemia de Covid-

19” por meio de acompanhamentos relacionados à sua trajetória de vida e como têm 

buscado e acessado as estratégias de Proteção Social. Dessa forma, os procedimentos 

realizados para isso serão entrevistas em profundidade que se relacionem com suas 

trajetórias na Proteção Social. 

Com a pesquisa objetivamos identificar e entender as medidas de proteção social 

buscadas e acessadas por jovens ao longo de suas trajetórias de vida, bem como 

entender o papel e importância dessas medidas em suas vidas, identificando a que 

medida respondem as suas necessidades sociais. Essa pesquisa está sendo desenvolvida 

sob a coordenação da Profª. Dra. Sônia Regina Noziabielli - docente do Departamento 

de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), campus Baixada Santista - e pela aluna pesquisadora Bruna Carolina Silva 

dos Reis, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas 

Sociais da Universidade Federal de São Paulo.  

Discutimos essa pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que 

também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar da pesquisa, seus pais ou 

responsáveis também terão que concordar. Caso não deseje fazer parte da pesquisa, até 

mesmo se seus pais concordarem, você não é obrigada/o. Você pode discutir qualquer 

uma dessas perguntas com seus responsáveis, amigos/as ou qualquer pessoa com quem 

você se sentir à vontade para conversar. Você pode decidir se quer participar ou não 

depois de ter conversado sobre a pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Se 

houverem palavras que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais 

detalhadamente, porque ficou mais interessada/o ou preocupada/o, por favor, peça que 

eu pare a qualquer momento e explicarei.   

É garantida a liberdade de retirada do assentimento a qualquer momento e a 

desistência de participação da pesquisa. Essa entrevista será gravada em áudio e a 

gravação será transcrita integralmente, possibilitando, assim, a análise do conteúdo e 

material levantado. Esse material não será divulgado sem a sua autorização e de seus 

responsáveis, sendo utilizado apenas e restritamente para fins dessa pesquisa científica. 

Após o seu uso, esse material ficará armazenado em arquivo pessoal das pesquisadoras 

durante os próximos cinco anos.   

As entrevistas podem rememorar situações adversas que você já teve que 

enfrentar no decorrer de sua vida e gerar possível desconforto, sendo esses os possíveis 

riscos da pesquisa. No entanto as pesquisadoras estarão disponíveis para acolhimento e 

escuta dessas situações. 

Diante do atual cenário de epidemia de Sars-Cov-2, que tem como principal 

estratégia de prevenção o distanciamento físico, as entrevistas acontecerão na 

modalidade remota a partir das plataformas digitais Google Meet, Zoom e Whatsapp. 
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Caso as recomendações de distanciamento sejam flexibilizadas e as aulas em formato 

presencial retornem nas escolas de rede pública estadual de Santos, as entrevistas 

poderão ocorrer no espaço da escola, compreendido como lugar público e de fácil 

acesso, que não produz constrangimento aos entrevistados e não gera ônus financeiro. O 

tempo médio de duração de cada entrevista é de 40 minutos.  

Em qualquer etapa do estudo é possível ter acesso às pesquisadoras responsáveis 

para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que a principal investigadora é a Profa. 

Dra. Sônia Regina Nozabielli. 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 740, Vila 

Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento telefônico e 

presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 9 às 12hs. E-mail: cep@unifesp.br. 

Telefones: (11)-5571-1062; (11)-5539-7162. Caso queria entrar e contato direto com a 

pesquisadora ela estará disponível no Departamento de Políticas Públicas e Saúde 

Coletiva, localizado à Rua Silva Jardim 119, Centro, Santos; e-mail: 

snozabielli@unifesp.br  

 

Parte II - Certificado do Assentimento 

 

Eu entendi que a pesquisa diz respeito às trajetórias de jovens e a Proteção Social. Eu 

entendi que me disponibilizarei a ser entrevistada/o pelas pesquisadoras.   

 

Nome da/o jovem:  

Assinatura da/o jovem:  

______________________________________________________________________ 

 

Nome da pesquisadora:  

Assinatura da pesquisadora:  

______________________________________________________________________ 

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snozabielli@unifesp.br
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C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 Vimos solicitar seu consentimento para que 

_______________________________________________________________ participe 

da pesquisa sobre “Do chão à tela: dimensões da (des)proteção social de jovens de 

ensino médio em tempos de pandemia de Covid-19” por meio de acompanhamentos 

relacionados à sua trajetória de vida e como têm buscado e acessado as estratégias de 

Proteção Social. Dessa forma, os procedimentos realizados para isso serão entrevistas 

em profundidade que se relacionem com suas trajetórias na Proteção Social. 

Com a pesquisa objetivamos identificar e entender as medidas de proteção social 

buscadas e acessadas por jovens ao longo de suas trajetórias de vida, bem como 

entender o papel e importância dessas medidas em suas vidas, identificando a que 

medida respondem as suas necessidades sociais. As entrevistas podem rememorar 

situações adversas que as(os) jovens já tiveram que enfrentar no decorrer de sua vida e 

gerar possível desconforto por parte da(o) entrevistada(o), sendo esses os possíveis 

riscos da pesquisa. No entanto as pesquisadoras estarão disponíveis para acolhimento e 

escuta dessas situações. 

 Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a coordenação da Profa. Dra. Sônia 

Regina Nozabielli, docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, e 

Profa. Dra. Patricia Leme de Oliveira Borba, docente do Departamento de Saúde, 

Educação e Sociedade, ambos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 

campus Baixada Santista - e pela aluna pesquisadora Bruna Carolina Silva dos Reis, 

mestranda em Serviço Social e Políticas Sociais pela Universidade Federal de São 

Paulo. 

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e a 

desistência de participação da pesquisa. Todas as informações obtidas serão analisadas, 

não sendo divulgada a identidade da(o) jovem sem sua permissão em momento algum. 

A entrevista será gravada em áudio e a gravação será transcrita integralmente, 

possibilitando, assim, a análise do conteúdo e material levantado. Esse material não será 

divulgado sem a sua autorização e da(o) jovem, sendo utilizado apenas e restritamente 

para fins dessa pesquisa científica. Após o seu uso, esse material ficará armazenado em 

arquivo pessoal das pesquisadoras durante os próximos cinco anos.   

Diante do atual cenário de epidemia de Sars-Cov-2, que tem como principal 

estratégia de prevenção o distanciamento físico, as entrevistas acontecerão na 

modalidade remota a partir das plataformas digitais Google Meet, Zoom e Whatsapp. 

Caso as recomendações de distanciamento sejam flexibilizadas e as aulas em formato 

presencial retornem nas escolas de rede pública estadual de Santos, as entrevistas 

poderão ocorrer no espaço da escola, compreendido como lugar público e de fácil 

acesso, que não produz constrangimento aos entrevistados e não gera ônus financeiro. o 

tempo médio de duração de cada entrevista é de 40 minutos.  
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Em qualquer etapa do estudo é possível ter acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que o principal 

investigador é a Profa. Dra. Sônia Regina Nozabielli. 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 740, Vila 

Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento telefônico e 

presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 9 às 12hs. E-mail: cep@unifesp.br. 

telefones: (11)-5571-1062; (11)-5539-7162. Caso queria entrar em contato direto com a 

pesquisadora ela estará disponível no Departamento de Políticas Públicas e Saúde 

Coletiva, localizado à Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias, Santos; e-mail: 

snozabielli@unifesp.br. 

Eu, ____________________________________________________________ 

responsável pela(o) jovem 

___________________________________________________ entendo que qualquer 

informação obtida sobre ela(e) será confidencial. Fui suficientemente informada(o) a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. Minha assinatura 

demonstra que eu concordei livremente que ela(e) participe deste estudo. 

Entendo que estou livre para recusar a participação dela(e) neste estudo ou para desistir 

a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo. A participação na pesquisa é 

voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também não há compensação financeira 

relacionada à participação. Serão assinadas duas vias, sendo que uma ficará com a(o) 

jovem (ou responsável) e a outra com a pesquisadora. 

Nome da/o responsável: 

 

______________________________________________ Data: ___/___/_____ 

Assinatura da/o responsável  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta(e) jovem ou representante legal (quando menor de 18 anos) para a 

participação neste estudo. 

Nome da pesquisadora:  

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

Data:  

mailto:snozabielli@unifesp.br

