
 

 

v
v
 

v
v
 

v
v
 

v
 

v
 

P
á

g
in

a
6

2
 

v
v
 

v
v
 

v
v
 

v
 

   Práticas e 

vivências do 

Protagonismo 

Juvenil em 

Bezerros: da 

teoria à prática  
 

Laércio Santos 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/Caruaru 

leolaercio17@hotmail.com  
 

Rafaela Ferreira 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/Caruaru 

rafaelasantos.27@hotmail.com 

mailto:leolaercio17@hotmail.com
mailto:rafaelasantos.27@hotmail.com


 

 

 

P
á

g
in

a
6

3
 

Protagonismo Juvenil: um debate acerca do tema 
 

Em 13 de março 1996 uma resolução aprovada pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas denominada Programa de 
Ação Mundial para os Jovens até o ano 2000 e anos subsequentes, 
aponta que “em todas as partes do mundo os jovens desejam 
participar plenamente da vida em sociedade” (UNESCO, 1996). 

Coincidentemente, este marco, acontece nos períodos das 
preposições de Paulo Freire sobre uma educação emancipadora e 
também a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), período de 
grandes avanços para a educação pública nacional onde evidenciam 
que a Escola é o espaço propício para fomentar o protagonismo de 
crianças e jovens. 

No entanto, Ferretti, Ziba e Tartuce (2004) no artigo 
Protagonismo Juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino 
médio publicado em 2004, como parte de um estudo teórico 
financiada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), o 
qual focalizou a reforma do ensino médio mediante estudos de caso 
realizados em cinco escolas de dois estados brasileiros, São Paulo e 
Ceará, afirmam que: 

 
(...) a revisão bibliográfica sobre o tema indica que o 
“protagonismo dos jovens/alunos” é um conceito passível de 
diferentes interpretações e, além disso, imbrica outros 
conceitos igualmente híbridos, como “participação”, 
“responsabilidade social”, “identidade”, “autonomia” e 
“cidadania.” Nem mesmo a distinção conceitual entre 
“participação” e “protagonismo” é clara na bibliografia 
consultada. Ou seja, um autor pode-se referir a 
“protagonismo” em contextos em que outro falaria de 
“participação”, e vice-versa, havendo, ainda, casos em que as 
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duas expressões são usadas como sinônimos (FERRETTI, 
ZIBA e TARTUCE, 2004). 

 
 Noutras palavras, apesar de uma série de regulações 
predeterminarem a participação de jovens nos processos de 
transformação de seus entornos, dentre eles a Escola, ainda se 
encontra em pleno século XXI discrepâncias conceituais quando na 
verdade, as necessidades reais são outras, diferentes destas que já 
deveriam estar superadas desde o final dos anos 90. 

Focalizando ainda mais no contexto brasileiro e nos dias atuais, 
de acordo com o BOX 1824 (2014), no Brasil 79% dos jovens afirmam 
se sentir na obrigação de fazer algo pelo coletivo no seu dia-a-dia. 
Essas informações estão presentes no artigo O Sonho Brasileiro 
publicado no início de 2014 pelo BOX 18241 o qual aponta também 
que: 74% dizem que concordariam em utilizar parte de seu tempo para 
ajudar a sociedade. Em análise a essas preposições, o Projeto Imagina 
na Copa aponta que: 
 

Os dados demonstram que os jovens dessa geração 
acreditam que podem fazer a diferença, buscam o novo, 
pedem por mudança e têm todas as ferramentas na mão. 
Mas muitos, por algumas dificuldades, ainda não começaram 
a agir (IMAGINA NA COPA, 2014). 

 
 É visando atender essas demandas que o Modelo de Escolas 
Integrais foi concebido objetivando assegurar uma geração de jovens 

                                                 
1 A BOX é uma empresa de pesquisa global focada no mapeamento de tendências e consumer 
insigths. O projeto Sonho Brasileiro é uma ação de responsabilidade social, sem viés de consumo 
e sem fins lucrativos, que surgiu da percepção cada vez mais clara que o Brasil chegou a um 
momento inédito em sua história: no momento que se firma como importante ator mundial o 
país encontra sua primeira geração de jovens, nascidos em um mundo hiperconectado (BOX 
1824, 2014). 
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participantes e protagonistas não apenas no contexto escolar, mas 
também de suas vidas e de seu entorno. 
 Através de documentos institucionais e discursos orais de 
diferentes atores neste processo, em continuação se apresenta uma 
análise das práticas e vivências em Protagonismo Juvenil 
desenvolvidas no CEEETA/EREM de Bezerros ao longo de 10 anos de 
atividades. 
 

O que se entende por Protagonismo juvenil? 
 

Como já apresentado, o Protagonismo Juvenil está presente no 
cerne da formação do jovem estudante do CEEETA/EREM de Bezerros 
desde sua gênese em 2005. 

Ao se voltar à etimologia do termo “protagonismo”, encontra-
se que protagnistés significava o ator principal do teatro grego, ou 
aquele que ocupava o lugar principal em um determinado fato e/ou 
acontecimento. 

Alguns autores consultados (Costa, 2001, 2006, 2008; 
Barrientos, Lascano, 2000; Konterlinik, 2003; Silveira, 2006) acoplam 
o protagonismo à uma formação para a vida e para a cidadania uma 
vez que, para Ferretti, Ziba e Tartuce (2004): 

 
Assim, parece que a “ação cidadã” e/ou a “preparação para 
tal tipo de ação” constituem o cimento semântico que une as 
diferentes expressões que diversos estudiosos usam para 
nomear e discutir o envolvimento de jovens em seu contexto 
escolar, social e/ou político (FERRETTI, ZIBA e TARTUCE, 
2004). 
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É nessa perspectiva que se organizam as práticas e vivências do  
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Protagonismo Juvenil no CEEETA/EREM de Bezerros seguindo, 
basicamente os preceitos de que Protagonismo Juvenil que, 
enquanto modalidade de ação educativa é caracterizada a partir da 
criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens 
envolver-se em atividades direcionadas à solução de problemas reais, 
atuando como “fonte de iniciativa, liberdade e compromisso” 
(COSTA, 2006) sendo este, um “processo no qual o jovem é sujeito e 
objeto do desenvolvimento de suas potencialidades” (SILVEIRA, 
2006). 

Conceitualmente, o Plano de Ação do CEEETA/EREM de 
Bezerros para o ano de 2010 reafirma a ideia de que Protagonismo 
Juvenil é “o processo de formação de jovens autônomos, solidários e 
produtivos, comprometidos com o seu projeto de vida e sujeitos 
transformadores da sua realidade” (CEEETA/EREM DE BEZERROS, 
2010). 

Nessa perspectiva e em outras palavras, protagonismo juvenil 
se apresenta como uma participação autêntica dos jovens através de 
palavras e ações nos diferentes cenários e acontecimentos que 
influem suas vidas e sua comunidade tendo como base a própria 
construção de sua identidade, o desenvolvimento de sua autoestima 
(marcos fundamentais do Projeto de Vida) e a autopercepção como 
agentes de transformação social. 
 
As práticas e vivência do Protagonismo juvenil 
 

Desde 2005 algumas atividades, próprias do Modelo de Escolas 
Integrais e outras desenvolvidas sobretudo, a partir dos próprios 
estudantes do CEEETA/EREM de Bezerros, se caracterizam como 
ações eficientes e eficazes no processo de desenvolvimento do 
Protagonismo dos mesmos uma vez que, “o foco é a criação de 
espaços e condições que propiciem ao adolescente empreender ele 
próprio a construção de seu ser em termos pessoais e sociais” 
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(COSTA, 2001) e consequentemente, consolidar as estruturas de seus 
Projetos de Vida. 
 

 
Fonte: EREM de Bezerros (2015) 

 
 Sobre práticas e vivências próprias para o desenvolvimento do 
protagonismo juvenil pode-se listar 12 categorias que ao longo de 10 
anos foram e continuam sendo utilizadas na dinâmica escolar, as quais 
são descritas a seguir. 
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1. Acolhimento  
 
 Uma metodologia desenvolvida desde o ano de 2005 iniciada 
com/pelas as primeiras turmas do CEEGP e CEEETA é a prática de 
jovens protagonistas darem as boas-vindas aos novos estudantes e 
aos educadores de suas Escolas e daquelas que por ventura iniciam o 
processo de inserção na Rede de Escolas Integrais. 

Acolhimento dos primeiros estudantes do Centro de Ensino Experimental de Garanhuns (2006) 

Acolhimento dos estudantes da EREM de Bezerros (2015) 
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 De acordo com a EREM de Bezerros (2012) esta metodologia 
consiste na atuação de jovens estudantes e egressos como 
facilitadores e multiplicadores de ações, conceitos e princípios junto 
aos novos estudantes da Escola ainda nos primeiros dias de aula sem 
interferência da equipe escolar, a qual, os apoiam nas necessidades 
quanto planejamento e execução das atividades. Sobre essas práxis: 
 

Uma das características da ação desses jovens é a garantia da 
replicabilidade da Proposta Pedagógica da Escola Integral 
(Educação Interdimensional, Pedagogia da Presença, Educação 
para Valores, Protagonismo Juvenil, Os Quatro Pilares da Educação 
e Projeto de Vida). Os primeiros dias de aula são o referencial para 
os novatos, quando os veteranos e egressos desenvolvem um 
momento de RECEPÇÃO e ACOLHIMENTO estimulando o 
comprometimento com o projeto de vida e a ações 
corresponsáveis, trabalho este que se estende no decorrer dos três 
anos na Escola (EREM DE BEZERROS, 2012). 

 

 Trata-se de momentos de atividades dinâmicas, de construção e 
reflexão individuais e coletivas que possibilitam aos jovens acolhidos o 
entendimento da filosofia das Escolas Integrais bem como, aos jovens 
acolhedores a prática de autogestão, co-gestão e heterogestão uma 
vez que, estes assumem todas as responsabilidades desde o 
planejamento a avaliação da semana de acolhimento, seguindo as 
recomendações do Ciclo PDCA. 
 Desde o ano de 2006 (primeiro ano de execução de acolhimentos 
pelos estudantes do CEEETA/EREM de Bezerros) foram realizados 10 
acolhimentos na própria Instituição seguido de tantos outros em 
Pernambuco, através do PROCENTRO e do Programa de Educação 
Integral da Secretaria Estadual de Educação bem como, através do ICE 
em outros estados brasileiros como Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, 
Piauí, São Paulo, Goiás e mais recentemente no Espírito Santo, Paraíba 
e Maranhão. 
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2. Oficinas Interdisciplinares 
 

 Uma outra prática que evidencia o Protagonismo Juvenil na 
Instituição são as Oficinas Interdisciplinares (OI). Trata-se de 
atividades que integram disciplinas da matriz curricular mesclando as 
diferentes áreas do conhecimento (ciências humanas, códigos e 
linguagens e ciências da natureza). 

Essa proposta, de acordo com o Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (2015): 

 

Através da sua oferta, objetiva-se que o estudante aprofunde 
conceitos ao longo do Ensino Médio, diversifique e amplie o 
seu repertório de conhecimentos e descubra o prazer de seguir 
em busca de mais conhecimentos ao longo da vida (INSTITUTO 
DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2015). 

 

 A partir dessas mesclas, os educadores criam disciplinas 
eletivas orientadas para temáticas da atualidade bem como, assuntos 
presentes na vida dos jovens e estimulam o protagonismo dos 
mesmos a partir de reflexões sobre os mais variados contextos sociais 
sempre, incentivando-os a desenvolver possibilidades para resolver 
determinados problemas e/ou suprir determinadas demandas sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Interdisciplinar do Coral e Direitos Humanos (2008)  
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3. Líderes de Turma e o Grêmio Estudantil Diego Miguel de Oliveira 
 

 As práticas e vivências mais próximas do conhecimento comum 
ao abordar a temática do Protagonismo Juvenil (Líderes e Turmas e 
Grêmio Estudantil) são mantidas e de certa forma fortalecidas no 
ambiente do CEEETA/EREM de Bezerros considerando que, de acordo 
com Ferretti e Zibas (2004) são estes canais institucionais de 
participação de alunos na gestão da escola. 

As aulas de sociologia e empreendedorismo, ao longo dos anos, 
tornaram-se os momentos de sensibilização e apresentação da 
possibilidade de desenvolver o protagonismo dos estudantes através 
de processos eletivos, já no ambiente escolar, através de lideranças 
de turmas e de participação no Grêmio Estudantil Diego Miguel de 
Oliveira2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Com o objetivo de representar os estudantes no Conselho de 
Líderes de Turma, no Conselho Escolar e Conselho Gestor da 
Instituição e liderar o processo de desenvolvimento integral dos 

                                                 
2 O Grêmio Estudantil da EREM de Bezerros recebe o nome de Diego Miguel de Oliveira em 
homenagem ao estudante de mesmo nome falecido em 2006 o qual é lembrando por seus 
amigos como um dos maiores exemplos de liderança e mobilizador de jovens para maior 
participação dos mesmos em contextos sociais. 

Conselho de Líderes de Turma dos 2ºs anos (2009) 
 Membros do Grêmio Estudantil Diego Miguel de Oliveira (2011) 
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estudantes, compete aos líderes de turma, eleitos democraticamente 
pelos estudantes, atuar como intermediadores entre a gestão e os 
estudantes bem como, são corresponsáveis pela harmonia de seus 
liderados em sala de aula uma vez que são eleitos pelos próprios 
estudantes. 
 Compete ao Grêmio Estudantil, ordenado por Diretorias 
específicas como esportes, cultura, relações públicas dentre outras, 
organizar junto a Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, 
Professores e a Comunidade Escolar momentos destinados também 
ao desenvolvimento das potencialidades dos estudantes através de 
eventos, conferências, visitas técnicas e outras atividades tendo estes 
como responsáveis por todos os processos de articulação, captação 
de recursos, execução e avaliação das atividades. 
 
4. Grupos do PJ (Protagonismo Juvenil) 

 
Os Grupos do PJ são organizações de jovens estudantes dentro 

da Escola criados, sobretudo, pelos desejos comuns entre eles e que 
represente uma estratégia de aproximá-los de seus projetos de vida. 
Atualmente denominado pelo ICE como Clubes Juvenis, no entanto, 
mantendo a mesma definição estes: 
 

(...) surgem da ação dos estudantes no ambiente interno e 
externo da escola, executadas conjuntamente com os 
professores e equipe escolar. Geralmente algumas dessas 
ações partem da atitude dos estudantes na solução de 
problemas da escola e se tornam projetos escolares 
(INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 
2015). 

  
 Os Grupos de PJ acontecem com a orientação de alguns 
educadores da Instituição no mesmo momento que se conta com a 
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colaboração de algumas organizações sociais que desenvolvem 
algumas tecnologias sociais direcionadas para o empoderamento e 
desenvolvimento de jovens. 
 Atendendo aos interesses dos estudantes alguns exemplos de 
Grupos de PJ que ao longo destes 10 anos existiram são: 
 

 
Círculos de Leitura: em parceria com o Instituto Fernando 
Braudel de Economia Mundial este Grupo reunia jovens com 
aptidão para a prática da leitura que usavam deste momento 
para ler e interpretar clássicos da literatura brasileira e 
internacional visando além do desenvolvimento de suas 
competências e habilidades orais e de interpretação, refletir 
sobre os determinados contexto e conceber maneiras de 
atuação na sociedade. 
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Grupo do Jornal Fala Galera: em parceria com 
a ONG Comunicação e Cultura trata-se de um 
jornal impresso editado e reproduzido pelos 
próprios estudantes que assumiam diferentes 
papeis no Grupo com o objetivo de simular a 
vivência de um ambiente de comunicação ao 
mesmo tempo assumiam o papel de 
divulgadores de informações no ambiente 
escolar e da sociedade bezerrense e da região 
de maneira geral. 

 
 

Grupo O Luxo do Lixo: com o objetivo de transformar materiais 
recicláveis em peças de decoração, este grupo passou a desenvolver 
atividades práticas que tanto integravam conhecimentos em 
matemática, física, química e biologia na confecção de materiais de 
decoração de utensílios domésticos e pessoais. Um exemplo de 
atividades desenvolvida pelo grupo foi a confecção de lixeiras 
artesanais para uso na própria escola a partir da reutilização de garrafas 
PET e pedaços de madeira. 
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Grupo de Teatro Nova Geração: criado a partir do interesse de um 
grupo de estudantes que anteriormente haviam tido contato com 
esse tipo de arte bem como, pela aptidão de alguns professores 
que antes haviam também estudado teatro. Cabia aos integrantes 
compreender e desenvolver atividades desde a composição de 
textos a serem encenados até construir os próprios figurinos e 
atuarem. Algumas peças de teatro ganharam visibilidade pelo 
estado como por exemplo a obra Sarau Poético3. 

 
 

                                                 
3 Peça teatral criada pelo Grupo de Teatro Nova Geração fazendo uma homenagem a grandes 
escritores nordestinos e em especial atenção àqueles que valorizavam a cultura pernambucana, 
como Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Carlos Pena Filho, o xilogravurista bezerrense, J. 
Borges, dentre outros. 
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Grupo de Física: criado a 
partir do interesse de um 
grupo de estudantes que 
apresentavam aptidão pela 
física, este grupo se reunia 
com o objetivo de 
desenvolverem práticas 
laboratoriais aproximando-
se de conteúdos e do 
mercado de trabalho que a 
física poderia proporcionar-
lhes. 

 

 
Grupo do Violão: no ano de 2006 os próprios estudantes perceberam 
que existia um grande número de estudantes que tocavam violão e a 
partir dessa percepção se constituiu o que foi chamado de Grupo do 
Violão, retomado em 2012. Composto por cerca de 20 estudantes além 
de ensinar e aprender tocar e compor, se buscava desenvolver 
habilidades interpessoais harmonizando diferentes entre melodias. 

 

  Ao longo dos 10 anos de existências muitos outros Grupos de 
PJ existiram dos quais alguns seguem existindo até os dias atuais e 
outros se reinventando devido aos novos interesses e aptidões dos 
estudantes ingressos na Instituição. 
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5. O Salão de Leitura e Arte de Bezerros (SLAB) 
 
Em 2006 a Biblioteca Comunitária Ler é Preciso Irmã Eudóxia, 

existente no CEEETA/EREM de Bezerros pela parceria com o Instituto 
Ecofuturo, realizou a primeira edição Salão de Leitura e Arte de 
Bezerros o qual, contou como principal programação a apresentação 
das diversas culminâncias e produtos finais desenvolvidos pelos 
estudantes nos momentos extracurriculares das Oficinas 
Interdisciplinares (OI) e nos Grupos de Protagonismo Juvenil. 
Conseguinte, em 2009, este Salão passou a denominar-se Festival de 
Leitura e Arte de Bezerros (FESLAB) onde além de apresentações das 
culminâncias e produtos finais tanto das OI quanto dos Grupos de PJ 
os estudantes protagonistas passaram a participar dos processos de 
gestão do evento desde o planejamento a avaliação do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outdoor convite do 2º SLAB (2007) 

Projeto Leitura na Praça - FESLAB (2010) 
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6. Programas e Projetos Integrados 
 

Alguns programas e projetos foram e continuam sendo 
apresentados e integrados nas atividades da EREM de Bezerros 
através do ICE e da SEE uma vez que o estabelecimento das parcerias 
junto ao Programa funda-se mediante o princípio da 
corresponsabilidade e se replica nas escolas e nas relações com os 
seus parceiros locais (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA 
EDUCAÇÃO, 2004), a saber: 
 

 

Programa ADE Brasil: Trata-se do 
principal programa de formação 
empresarial da Academia para o 
Desenvolvimento da Educação (ADE 
Brasil) com o objetivo de formar 50 
estudantes da turma concluinte de 
2007 para serem inseridos no mercado 
de trabalho com competências e 
habilidades que possam os diferenciar 
como jovens profissionais. 

 

Programa Com.Domínio Digital: 
desenvolvido pelo Instituto Aliança com o 
Adolescente é um programa destinado a 
formação de jovens para ingresso, 
permanência e ascendência no mercado 
de trabalho e na vida social através de 
módulos formativos como 
Desenvolvimento Pessoal e Social, 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

 

e Contexto das Relações de Trabalho. Este programa em seus dois anos 
de existência (2008 e 2009) formou 180 jovens estudantes da EREM de 
Bezerros. 
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Programa STEM: é o principal programa 
da WordFund no Brasil que se dedica a 
formação de professores de disciplinas 
da área de ciências da natureza usando 
metodologias baseadas em projetos. 
Presente na EREM de Bezerros entre  
2010 e 2012 este estava direcionado aos 

estudantes  
 através de atividades práticas visando fazê-los protagonistas do processo 
ensino-aprendizagem na medida que os inspiram para inserir-se 
academicamente e profissionalmente no campo das ciências da natureza 
sobretudo, tecnologia, engenharia e matemáticas (os três pilares do 
Programa STEM). 

 

Programa Miniempresa: em 
parceria com a Junior 
Achievement e com estudantes 
egressos membros da 
Cooperativa Pilares 4  este grupo 
de protagonismo juvenil simula 
práticas empresariais no 
ambiente escolar desde 
processos de produção, 
passando por gestão de recursos  

humanos, marketing e contabilidade possibilitando a um grupo de 30 
estudantes uma educação empresarial fazendo-os refletir como funciona 
este campo de trabalho e como poderiam estes atuarem no mesmo. 

 
  

                                                 
4 Uma cooperativa de jovens protagonistas criada por estudantes egressos das 20 primeiras 
Escolas Integrais de Pernambuco que tem como objetivo desenvolver práticas e vivências para 
que jovens possam perceber-se como protagonistas em diferentes contextos e agentes de 
transformação social. 
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Núcleo de Estudos de 
Gênero e 
Enfrentamento à 
Violência (NEGRA): 
através de uma 
parceria entre a 
Secretaria Estadual de 
Educação e a 
Secretaria da Mulher 
do Estado de 
Pernambuco a EREM 
de Bezerros a partir de 

2011 passou a contar com um Núcleo de Estudos de Gênero devido a sua 
assídua participação no Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gêneros. 
Com essa iniciativa um grupo de 30 estudantes das três séries do ensino 
médio dedicam-se a desenvolver pesquisas e produções audiovisuais com 
foco no enfrentamento a intolerância e violência de gênero que são 
divulgados entre a comunidade escolar e demais setores da sociedade 
pernambucana. 
 

 Programa Ganhe o Mundo: 
Programa desenvolvido pela 
SEE de Pernambuco com o 
objetivo de formação 
intensiva em um segundo 
idioma (inglês ou espanhol) 
possibilitando àqueles 
estudantes como melhor 
desempenho um intercâmbio 
internacional de 6 meses para 

aperfeiçoamento do idioma de desenvolvimento de outras competências 
também pessoais e sociais. Desde o 2012 o Programa Ganhe o Mundo já 
formou cerca de 120 estudantes e possibilitou a 30 estudantes da EREM 
de Bezerros uma vivência internacional até o primeiro semestre de 2015. 
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Programa de Ensino Técnico e 
Qualificação Profissional: 
desenvolvido pelo próprio 
CEEETA este programa vida a 
formação dos estudantes do 
ensino médio integral em cursos 
técnicos e de qualificação 
profissional desenvolvidos em 
horários ves pertino e noturno  

dos quais, se destacam os cursos de técnico em turismo, edificações e logística. 
Até o primeiro semestre de 2015, mais de 200 estudantes da EREM de Bezerros 
contam com certificações em cursos técnicos ou de qualificação profissional em 
diversos seguimentos. 
 

 Ao longo desses 10 anos, todos esses programas integrados 
contribuem para potencializar e aumentar o repertório dos 
estudantes frente às novas configurações do Século XXI. 
 

7. Práticas Exitosas 
 

Muitos projetos escolares apresentam potencial para estimular o 
protagonismo dos estudantes como por exemplo: jogos internos, 
festivais, júris simulados, aulas de campo, projetos de inclusão dentre 
outros, estes possibilitam não apenas participação, mas também 
responsabilidade e compromisso com o projeto escolar. 
 

 
Projeto Júri Simulado (2012) 
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8. Monitorias 
 

 As monitorias são práxis entre os próprios estudantes que 
apresentam maior domínio sobre determinados conteúdos e/ou 
disciplinas de colaborar com os aprendizados de seus colegas através 
de momentos de troca de conhecimentos e experiências. Essa prática 
se dá de maneira voluntária não apenas com as disciplinas exatas, mas 
também com disciplinas humanas e até de idiomas e redação. 
 

 
 
9. Projeto Eu na Comunidade e Inclusão 

 
Este projeto além de estar direcionando para o 

desenvolvimento do protagonismo dos jovens também está 
direcionado ao processo de corresponsabilidade social que o 
CEEETA/EREM de Bezerros apresenta em sua proposta pedagógica. A 
partir de 2008 passaram a ser intensificadas visitas técnicas de jovens 
protagonistas em diferentes contextos da comunidade bezerrense da 
região para desenvolver atividades lúdicas e socioeducativas junto a 

Monitoria de Leitura e Interpretação de Texto (2015) 
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Centros de Convivência de Idosos, Centros de Educação Especial e 
Inclusiva, Hospitais, Comunidades Quilombolas dentre outras. 

 
 
10. Participação em Prêmio, Concursos e Olimpíadas 

 

 A participação em prêmios, concursos e olimpíadas por 
estudantes desde os primeiros anos atribuiu ao CEEETA/EREM de 
Bezerros vários prêmios tanto institucionais como para seus 
estudantes. Do ponto de vista protagonista se destacam a 
participação de alguns estudantes em programas estaduais e 
nacionais como o Prêmio Naide Teodósio de Estudo de Gêneros, 
Parlamento Jovem, Jovens Senadores, Jovens Embaixadores, 
Embaixadores do Mercosul dentre outros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a Associação de Deficientes de Bezerros (2005)  

Cerimônia de Premiação do Prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero (2012) 
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11. Atitudes Cotidianas 
 
 O Protagonismo Juvenil também está presente em atividade 
cotidianas entre os estudantes. Estas atitudes se manifestam nos 
mais variados espaços e situações onde os estudantes percebem-se 
como corresponsáveis pela Escola e pelas situações que participam. 
Estas atitudes perpassam pela organização das filas para as refeições 
e/ou ajudando a servi-las, ou até mesmo de por desenvolverem 
estratégias próprias preservação do prédio e sustentabilidade 
socioambiental. 

 
 
 Considerando todas as manifestações que o CEEETA/EREM de 
Bezerros utiliza ao longo de seus 10 anos de atividades é possível 
corroborar com a afirmação de Gomes (2006) de que reconhecer o 
adolescente e o jovem, não como problema, mas como parte da 
solução é meio caminho andado. 
 Aqui se apresentaram 11 estratégias utilizadas para estimular o 
protagonismo dos estudantes as quais, materializam e consolidam o 
que se apresenta no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 

Ornamentação das salas de aulas a partir de materiais reciclados (2015) 
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seu Art. 15 ao afirmar que “a criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 
1990) assim como outras normativas nacionais e internacionais sobre 
a juventude global e que é preconizada no Modelo de Escolas 
Integrais aqui apresentado. 
 Desse modo, em 10 anos de experiência, o CEEETA/EREM de 
Bezerros introduziu algumas práticas e vivências próprias do modelo 
e ressignificou outras. A partir dessas experiências consolidou-se uma 
lógica estruturante de que o Protagonismo Juvenil não é uma ação 
isolada, mas práxis contínuas onde os estudantes, em todos os 
momentos atuam como fontes de iniciativa, liberdade e 
compromisso. 
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