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1. INTRODUÇÃO  

 

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. 

                                                                          (Nelson Mandela). 

Nos últimos anos tem se ampliado o interesse acadêmico e 

governamental pela relação entre as culturas juvenis e a escola, seja 

centrando-se nos aspectos problemáticos que por vezes, transformam-se em 

situações de violência ou buscando construir diálogos entre estes mundos ao 

mesmo tempo próximos e distantes. Algumas destas reflexões problematizam 

que a escola trata os jovens meramente como alunos e não busca incorporar à 

sua cultura, as condutas e manifestações valorizadas pelo ser jovem.  

Neste contexto, o projeto Portal Ensino Médio EMdiálogo 

(http://www.emdialogo.uff.br) surge como uma proposta de intervenção na 

realidade escolar buscando construir espaços de diálogo primeiramente entre 



os alunos e posteriormente, entre alunos e professores, sobre temáticas que 

integram a condição juvenil na contemporaneidade e permeiam sua vivência no 

ambiente escolar.  

Considerando que um dos desafios é repensar a escola para que 

esta possa corresponder aos desafios colocados pela juventude brasileira 

(Dayrell, 2007), o projeto foi idealizado pelo Observatório da Juventude 

da UFMG e Observatório Jovem da UFF em 2009 e realizado com apoio do 

Ministério da Educação. Hoje fazem parte da rede seis universidades 

federais: UFF, UFMG, UFC, UnB, UFAM, UFPA e UFPR. Na Universidade 

Federal do Ceará, a instituição articuladora do projeto é o Laboratório das 

Juventudes – LAJUS, convidada a integrar a rede no ano de 2012.  

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre o projeto 

Portal EMdiálogo como uma ferramenta de intervenção no ambiente escolar e 

construção de diálogos entre culturas juvenis e escolas do Ensino Médio 

público. Analisaremos a educação das práticas em interação no Portal 

EMdiálogo vislumbrando-o como um espaço singular, menos rígido, com 

conexões mais abertas que se modificam com flexibilidade, apontando para a 

metacognição. As informações utilizadas para a elaboração deste paper são 

fruto do trabalho das autoras junto ao projeto em nível local. 

 

2. ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE CULTURAS JUVENIS E 

ESCOLA. 

 

A reflexão sobre a relação, por vezes problemática, entre as culturas 

juvenis e a escola não pode ser dissociada de uma discussão mais ampla 

sobre o que é educação e qual o seu papel em nossa sociedade. Existe de 

forma explícita ou implícita uma disputa entre concepções diferenciadas de 

educação e o lugar que o sujeito deve ocupar no processo de aprendizagem. 

Para Durkheim (1978), por exemplo, a educação seria definida como uma  

[...] ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não 
se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, 



intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu 
conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 
destine (p. 41).  

Segundo esta concepção, “a educação consiste na socialização 

metódica das novas gerações (DURKHEIM, 1978, p. 41). Para o referido autor, 

diferentemente da família, voltada para ensinamentos de caráter privado e 

doméstico, a escola surge em complementação a esta como instituição 

responsável pela construção de indivíduos morais e eticamente comprometidos 

com o ideal público. Durkheim (1978) enfatiza e crê na coerência entre valores 

institucionais e individuais na construção de um projeto moderno de civilização. 

Nesta percepção de educação, o sujeito da aprendizagem deve assumir uma 

postura passiva diante do processo de socialização para apreender os 

conhecimentos necessários à vida em sociedade.  

A adoção desta perspectiva gera implicações nas práticas 

pedagógicas e no cotidiano das escolas. Podemos refletir que uma delas é a 

invisibilidade da juventude na vida escolar o que vem gerando dificuldades na 

construção da identificação entre os jovens e a escola (CAMACHO, 2004).  

Em contraposição, autores como Paulo Freire (1996) propõem que 

não é possível falar em docência sem discência. Deste modo, para o autor, 

lecionar exigiria do docente o reconhecimento de que ensinar não é transferir 

conhecimento, um esforço no sentido de respeitar os saberes e a autonomia 

dos educandos, além disso, exige a disponibilidade para o diálogo e a 

consciência de que educar é uma forma de intervenção no mundo.  

É esta proposição de educação que norteia as ações do Portal 

EMdiálogo. A construção do diálogo entre os diversos atores que integram a 

comunidade escolar parte do reconhecimento de que não é possível pensar em 

educação sem compreender e considerar os jovens enquanto agentes de sua 

própria aprendizagem ao invés de serem assujeitados por ela.  

 
 
3. AS REDES SOCIAIS ENTRAM EM CENA: TECENDO DIÁLOGOS ENTRE 

ESCOLAS E PROCESSOS EDUCATIVOS INOVADORES. 



 

 

O diálogo com estudantes nasceu do esforço de dar  forma ao 

trabalho no Portal Ensino Médio EMdiálogo – Articulando rede de 

universidades com a escola pública de Ensino Médio. Indica uma iniciativa de 

interação e intervenção no campo da educação, significando uma teia 

conectada com estudantes do ensino médio e universidades, captando 

experiências em práticas que gravitam no território da juventude. 

E se a imagem – texto ou espaço – pensamento cresce, 
prolifera e se metamorfoseia continuamente, no ritmo da 
inteligência coletiva?  E se os caracteres de chumbo dão lugar 
à própria substância dos anjos? E se a estratificação opaca e 
gigantesca dos textos se apaga diante de um meio fluído e 
contínuo, no qual o explorador sempre ocupa o centro?  (LÉVY 
2010, p. 97). 

 A arte de aprender para Papert (2008, p. 134), fomenta a sistêmica 

do conhecimento na aprendizagem de novos conhecimentos. “A atitude 

construcionista no ensino não é, em absoluto, dispensável por ser minimalista – 

a meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo 

de ensino” (idem).  A atitude minimalista expande em rizomas da tolerância 

exigente no ciberespaço, navegando além dos muros da escola.  

O Portal em Diálogo tece comunidades, com links para o facebook e 

twitter, além de possuir perfil nas redes sociais.  Através da aproximação com 

os signos da juventude em teia os estudantes do ensino médio interagem 

virtualmente, navegando com seus avatares1.  

                                                
1
 “Representação pictórica de si mesmo que o internauta usa em ambientes virtuais”. Fonte: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/avatar/ 



Usualmente, as vinculações estabelecidas, entre os ambientes 
online e off-line, engendram mediações, promovem atores, 
incitam dinâmicas de trocas que escapam da delimitação 
espaço-tempo que se conduz nas relações presenciais 
(DIÓGENES, 2013, s/p). 

 O virtual desenha oportunidades do registro das exposições na 

interpretação performática dos estudantes, em fluxo com a composição de 

diálogo dos temas emergentes da juventude no ciberespaço. Freire (1997, p. 

165) considera que “como prática estritamente humana jamais pude entender a 

educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as 

emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de 

ditadura racionalista”. A proposta do portal revela a possibilidade da 

interpretação da experiência, com responsabilidades assumidas pelo professor 

das oficinas de arte, pela equipe regional e pela coordenação da rede de 

universidades. 

 As desterritorializações se fortalecem no diálogo, sobretudo, com o 

comprometimento dos estudantes. Significa se expressar a partir de poucos 

elementos, em um fluxo de sinergia orgânica, indicando a arte de aprender a 

pensar sobre o próprio pensamento, sendo a prática da matética no exercício 

da metacognição. Papert (2008, p. 14), afirma reconhecer duas tendências 

otimistas no mundo “uma delas é tecnológica”, na contribuição da inteligência 

na identidade intelectual. “A outra é epistemológica - uma revolução nas 

concepções sobre o conhecimento” (idem).  

Entre junho e dezembro de 2012, o Portal Ensino Médio EMdiálogo 

– Articulando rede de universidades com a escola pública de Ensino Médio em 

Fortaleza, diagnosticou peculiaridades na vida de estudante e no cotidiano dos 

jovens do ensino médio da rede pública estadual do Ceará. Os educandos 

atuaram no cenário virtual, apontando a cidade de Fortaleza como uma das 

capitais brasileiras mais participativas em interação e intervenção no Portal em 

Diálogo.   

Em 2013, as interpretações se manifestam no diálogo com as 

escolas do Programa Ensino Médio Inovador (Proemi), sobretudo, em práticas 

pedagógicas com perspectivas significativas.  Assim, as oficinas em diálogo 



nas linguagens do Teatro e das Artes Visuais, articulam a participação dos 

estudantes no debate de temas geradores, como forma colaborativa e suscita o 

diálogo com o pensamento coletivo da juventude brasileira em rede virtual. 

Para Sousa & Fino (2008, p. 01), “com o advento da imprensa, os livros 

passaram, de repente, a ser portáteis, facilmente reproduzidos e ainda mais 

facilmente disseminados fora de qualquer espécie de vigilância sufocante. Foi 

mais um novo salto qualitativo que a Humanidade encetou”. 

Dessa forma, a proposta acontece em escolas do ensino médio, com 

a mediação de monitores graduandos nas linguagens da Arte, atuando como 

tutores dos estudantes no ensino médio. Sendo assim, fomenta o diálogo com 

a juventude através do acesso ao Portal Em Diálogo junto à comunidade 

escolar, indicando e compartilhando as subjetividades ocultas no currículo da 

escola e na vida de estudante do ensino médio em todo Brasil, em um espaço 

cosmopolita.  

 

4. FOMENTANDO O ENCONTRO: CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DO 

PROJETO PORTAL ENSINO MÉDIO EMDIÁLOGO. 

 

O Portal Ensino Médio EMdiálogo tem 

sua origem no projeto Diálogos com o Ensino 

Médio desenvolvido por duas instituições de 

pesquisa e extensão universitária no campo das juventudes com o apoio do 

Ministério da Educação, a partir do ano de 2009. O Observatório da Juventude 

da UFMG que consiste num programa de ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Educação da UFMG e que desde 2002 realiza atividades de 

investigação, levantamento e disseminação de informações sobre a situação 

dos jovens na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de promover a 

formação de jovens e professores que trabalham com a juventude como 

também de alunos da graduação da UFMG interessados na temática.  

Deste modo, situa-se no contexto das políticas de ações afirmativas 

orientando-se por quatro eixos centrais de preocupação que delimitam sua 



ação institucional: condição juvenil; políticas públicas e ações sociais; práticas 

culturais e ações coletivas da juventude e construção de metodologias de 

trabalho com jovens2.  

Já o Observatório Jovem iniciou suas atividades no ano de 2001 e está 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF. Suas 

principais preocupações de estudo, pesquisa e extensão estão relacionadas às 

transformações da condição juvenil na história, às situações de vida dos jovens 

na contemporaneidade e suas mobilizações sociais, culturais e políticas. O 

Observatório acompanha o desenvolvimento das políticas públicas dirigidas 

aos jovens e o grupo de pesquisa se organiza em duas linhas prioritárias de 

investigação: a) Juventude e processos educativos e b) Juventude e culturas 

da participação3.  

Tendo por referência os interesses e temáticas de atuação destas duas 

instituições, o projeto Diálogos com o Ensino Médio tem por objetivos:  

[...] estabelecer o diálogo entre as temáticas do Ensino Médio e 
juventude por meio do levantamento, sistematização e divulgação da 
produção acadêmica sobre estes assuntos, com a finalidade de 
subsidiar a elaboração, implantação e monitoramento de políticas 
públicas que atendam com qualidade o público jovem no espaço da 
escola. Fomentar o intercâmbio entre a comunidade acadêmica e 
atores envolvidos nos processos de educação e de produção de 
conhecimentos relacionados com os jovens alunos do Ensino Médio 

(UFMG; UFF; MEC, s/d, p. 03).  

Neste sentido, o projeto estruturou-se inicialmente em torno de três 

ações: Criação do Portal Ensino Médio EMdiálogo; Criação de um Diretório de 

Publicações eletrônicas e dados  hospedado no Portal EMdiálogo tendo como 

público professores e pesquisadores; Realização da pesquisa “Ensino Médio 

em Diálogo” de caráter quantitativo e qualitativo sobre a opinião de jovens 

estudantes do ensino médio e seus professores sobre a escola. 

No final de 2011, o Observatório da Juventude da UFMG e o 

Observatório Jovem da UFF apresentaram ao Ministério da Educação a 

proposta de continuidade do projeto Diálogos com o Ensino Médio visando 

                                                
2
 Fonte: www.fae.ufmg.br/objuventude 

3
 Fonte: www.uff.br/observatoriojovem 



“fomentar a interlocução entre os sujeitos diretamente envolvidos com o Ensino 

Médio, bem como a produção de conhecimento sobre este nível de ensino, de 

modo a possibilitar uma maior articulação entre os jovens alunos, a 

comunidade escolar, a comunidade acadêmica e os atores envolvidos na 

formulação de políticas públicas” (Dayrell, 2011, p. 05). Neste novo momento, 

as ações definidas como prioritárias foram: a) Desenvolvimento do curso de 

atualização “Juventude brasileira e Ensino Médio Inovador” para 1.000 

professores articuladores de escolas que aderiram ao Programa Ensino Médio 

Inovador; b) Alimentação e ampliação do Portal EMdiálogo, buscando o 

envolvimento participativo de maior número possível de jovens, professores e 

escolas de Ensino Médio; c) Publicação e distribuição do livro A condição 

juvenil e o ensino médio no Brasil. 

Em 2012, além da UFF e UFMG passaram a compor a rede as 

universidades: UFC, UnB, UFAM, UFPA e UFPR. Ainda no contexto do apoio 

do Ministério da Educação ao projeto Diálogos com o Ensino Médio, estão 

previstas para 2013 as seguintes ações: 

a) Desenvolvimento de “Rodas em Diálogo” para professoras/es 
articuladoras/es de escolas que aderiram PROEMI, estudantes de 
graduação do Programa Nacional de Bolsas de Iniciação à docência 
(PIBID) atuantes nas escolas de Ensino Médio e estudantes das 
escolas públicas de ensino médio que integram o  PROEMI.  b) 
Alimentação e ampliação do Portal EMdiálogo, buscando o 
envolvimento participativo de maior número possível de jovens, 
professoras/es e escolas de Ensino Médio. c) Realização de oficinas 
de produção de conteúdos reflexivos com jovens do Ensino Médio 
sobre a sua dupla condição sócio-cultural de “jovens” (a relação com 
o corpo e a vida na cidade, por exemplo) e de “estudantes” (as 

relações com seus professores e o currículo, por exemplo) (UFMG; 
UFF; MEC, 2012, p. 05). 

É importante ressaltar que o projeto Diálogos com o Ensino Médio 

articula-se com o programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) integrante das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da 

Educação. Este programa tem como objetivo “apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino 

médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a 

formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais 

dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio 



e às demandas da sociedade contemporânea”4. Deste modo, as ações 

empreendidas pela equipe que compõe o projeto Diálogos com o Ensino Médio 

e especificamente, as atividades de fomento à participação no Portal 

EMdiálogo tem como foco as escolas que aderiram ao PROEMI. 

Neste contexto, o Portal Ensino Médio EMdiálogo caracteriza-se como 

uma estratégia na promoção do diálogo entre os diversos atores que integram 

a comunidade escolar, além de construir pontes com agentes que contribuem 

com a elaboração das políticas educacionais como gestores e pesquisadores. 

 

5. RELATO DE EXPERIÊNCIAS: O PROJETO PORTAL ENSINO MÉDIO 

EMDIÁLOGO EM FORTALEZA. 

 

O projeto experimental em Fortaleza Articulando rede de universidades 

com o Ensino Médio Inovador (Proemi), utiliza os sentidos das palavras, no 

diálogo com a interpretação das imagens. O trabalho apresenta uma 

experiência educativa, desenvolvida através do Portal Em Diálogo com o 

Ensino Médio, na cidade de Fortaleza, Ceará. Em 2012, escolas estaduais 

foram contempladas diretamente com a proposta educativa da equipe em 

diálogo com o mundo nas redes sociais; indicando a memória em 

comunidades, na história e no território da juventude.       

No segundo semestre de 2012, as escolas do Programa Ensino Médio 

Inovador (PROEMI), estavam planejando ou iniciando as práticas apresentadas 

nos macrocampos dos projetos. O Portal contou com publicações e 

comentários dos estudantes, entre a composição de imagens - vídeo e 

fotografia -, como resultado das oficinas em dialogo no Ceará, apresentado no 

registro nas comunidades temáticas. O circuito de apresentação do Portal nas 

escolas estaduais contemplou diretamente um público de 1.000 (mil) 

estudantes. Já as Oficinas foram realizadas em 10 (dez) escolas, atendendo 

diretamente 200 estudantes do ensino médio. O Festival de Imagens, no 

                                                
4
 Fonte: Site do MEC. 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13439&Itemid=1038). 



segundo semestre de 2012, promoveu a participação e premiação de 

estudantes das escolas públicas do ensino médio brasileiro, gerando uma 

presença marcante do Ceará no Portal Em Diálogo.  

O Portal Ensino Médio EMdiálogo – Articulando rede de universidades 

com o Ensino Médio Inovador procura promover a interação de professores das 

escolas ligadas ao Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI); ampliando o 

conhecimento na interação dos jovens do Ensino Médio. Em busca de 

articulação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Ceará 

(SEDUC), o EMdiálogo promoveu um encontro com gestores e apresentou a 

proposta que levaria para as escolas a navegação com a equipe da rede de 

universidades com o Ensino Médio. Em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC), o EMdiálogo fortalece a pesquisa no Ensino Médio Inovador, apontando 

práticas que quebram paradigmas e dialogam com olhar do estudante.    

Em 2013, foi planejado o atendimento para 12 (doze) escolas em 

períodos regulares com duração de quatro meses em cada escola. Em abril de 

2013, iniciaram na Universidade Federal do Ceará e nas escolas, as Rodas 

EMdiálogo, em articulação com os professores da sociologia e com os 

estudantes da graduação que atuam nas escolas de Ensino Médio, no 

Programa Nacional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID).  

Desse modo, com registro em fotografia e vídeo, a Proposta Pedagógica 

para Fortaleza aponta o envolvimento participativo dos jovens em oficinas de 

Teatro e Artes Visuais, na contextualização para a produção de conteúdos 

reflexivos, interagindo com estudantes das escolas públicas que integram o 

Programa do Ensino Médio Inovador (PROEMI). Segundo Morin (2000, p. 35), 

as teorias só têm importância desde que sirvam para a resolução de problemas 

reais, “o conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo 

tempo intelectual e vital”. Na perspectiva de promover práticas que fomentam a 

transversalidade de temas ocultos na Política, na Escola e na Vida das 

Culturas Juvenis, acontecendo no contra turno escolar, iniciaram em abril de 

2013, as oficinas e rodas em diálogo, com intervenções em seis escolas 

estaduais.        



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Portal EMdiálogo como exercício do ensino interativo e estímulo sobre 

o conhecimento contribui com a re-significação da autonomia dos estudantes, 

mediante a consciência da inter-relação e interdependência de todos os 

fenômenos: natureza, sociedade e desenvolvimento individual, identifica a 

proposta como prática que coloca em cena as subjetividades de cada 

indivíduo. Assim, fazendo o jovem voltar a si mesmo de maneira mais 

profunda, culmina em uma reflexão sobre suas condições de vida para talvez 

modificá-las. Nesse sentido, a questão central da proposta EMdiálogo é 

configurar o conceito de práticas pedagógicas no intuito de germinar o 

despertar o interesse dos jovens, com o mínimo de ensino, significando o 

conhecimento. 

 A proposta do Portal Em Diálogo frui na intervenção da vida em 

sociedade, na construção, produção e partilha de habilidades da 

contextualização do sentir e pensar, em sinergia de comunicação virtual. O 

diálogo se expressa entre os diferentes atores e instituições envolvidos com 

este nível de ensino no Brasil. Assim, constituiu-se em desenvolver atividades 

que estimulem os indivíduos para a vida, promovendo o incentivo de um olhar 

mais atento e curioso, de interesse voluntário, em relação a si mesmo e ao 

entorno. Desse modo, na percepção e sensibilização, visa alimentar não só a 

produção, mas também o registro interativo e a relação metacognitiva, na 

interação e intervenção da vida em sociedade. 

Será a consciência crítica de nossa responsabilidade social e política, 
enquanto sociedade civil, não para substituir as tarefas do Estado, 
deixando-o dormir em paz, mas aprendendo a mobilizar-nos e a 
organizar-nos para melhor fiscalizar o cumprimento ou o não- 
cumprimento, por parte do Estado, dos seus deveres constitucionais, 
que nos levará a bom termo no enfrentamento deste problema. 
(FREIRE, 1997, p. 14-15). 

Dessa forma, o projeto busca distanciar-se do papel autoritário do 

professor e da divisão analítica do currículo, os quais seguem um paradigma 

educacional inspirado na dinâmica das fábricas. A urgência de pensar modelos 

alternativos de ensino-aprendizagem deve-se assim ao fato de que a escola 

pública expandiu-se formatada pela cultura industrial, moldada e dividida em 



classes, separada por hierarquias. Nesse contexto, “não apenas a Escola 

utiliza métodos de ensino defeituosos, mas o que ela ensina não é o que as 

pessoas utilizam quando têm de lidar com um problema real” (Papert, 2008, p. 

115). 
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