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Contextualização:  

A realização do presente estudo está baseada essencialmente em 

estudos de campo e entrevistas, composto por:   

● Breve revisão de literatura preliminar de 12 estudos e textos 

técnico-científicos relativos à educação brasileira por pesquisadores e 

organizações relevantes; 

● Revisão da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

assim como currículos estaduais elaborados à luz deste documento;  

● Entrevistas com cinco jovens graduados no Programa Jovens 

Construtores (PJC) sobre suas experiências na escola, bem como as possíveis 

contribuições do programa a esse ambiente;  

● Entrevistas com cinco membros da equipe da escola Centro de 

Educação de Jovens (CEJA) e Adultos Maré, onde foi realizada uma edição 

piloto do Jovens Construtores em ambiente escolar, sobre as questões da 

educação brasileira hoje e possíveis contribuições do programa, além de uma 

entrevista com Flora Machado, educadora de referência na Educação de 

Jovens e Adultos, que trabalhou na Gerência de Educação de Jovens e Adultos 

e contribuiu para a criação do modelo do CEJA;  

● Participação no evento Encontro Anual ‘Educação Já!’, que 

reuniu governantes, acadêmicos e trabalhadores do setor; 

● Identificação e entrevistas com cinco iniciativas educacionais 

inovadoras fora do modelo tradicional: Diego Elias, diretor do Centro de 

Integração de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) Campo Limpo, escola 

pública em São Paulo; Renata Resende, diretora da Comunidade de 

Aprendizagem (CAP) de Paranoá, escola pública de Ensino Fundamental (anos 

iniciais) em Paranoá, Brasília; Rosemeire Schimidt e Sandra Duda, 

respectivamente diretora pedagógica e coordenadora pedagógica da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Campos Salles em Heliópolis, São 

Paulo; Tião Rocha, criador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, 

organização de educação popular; Marisa Montrucchio, Regina Machado, e 
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Ricardo Picchiarini, respectivamente coordenadora pedagógica, cofundadora e 

coordenador da área socioemocional do Projeto Âncora, Organização Não-

Governamental que funcionou como escola de Ensino Fundamental e Médio. 

Os principais aprendizados obtidos a partir das atividades descritas 

foram articulados e sistematizados, divididos em tópicos relativos a aspectos 

importantes para o estudo.  

 

Escolas que sirvam ao jovem 

a) Ensino regular tradicional 

Foi possível observar uma ampla percepção por parte dos estudantes e 

alguns professores de que o formato escolar tradicional não capta os interesses 

ou supre as necessidades dos alunos, sendo por vezes incompatível com suas 

vidas. Além disso, consideram a metodologia tradicional em sala de aula 

impessoal, distante e demasiadamente teórica. Essa forma de ensino tem o 

professor como única referência do saber sem que haja um processo de 

aproximação, acolhimento ou diálogo deste com seus alunos, de forma a 

entender suas realidades.  

É uma queixa recorrente que não existe uma discussão sobre o futuro 

do estudante no âmbito da escola. Sendo assim, muitos se sentem perdidos, 

ou terminam o Ensino Médio sem perspectivas do que fazer depois do fim de 

seus estudos. Esse ponto de vista é compartilhado por alguns professores, que, 

no entanto, afirmam que, por conta das exigências de conteúdo e do que devem 

trabalhar em sala de aula, essa discussão se torna ‘adicional’, e por isso muitas 

vezes não conseguem dar conta de realizá-la.  

Para além da abordagem pedagógica das escolas, suas estruturas 

muitas vezes não abarcam as diferentes contingências nas vidas dos 

estudantes. Jovens que precisam trabalhar, por exemplo, frequentemente não 

encontram acolhimento na escola, que não se flexibiliza para permitir que 

continuem frequentando-a. Jovens que se tornam mães ou pais também não 

possuem estruturas – creches, turnos flexíveis, apoio institucional – que os 
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permitam permanecer na escola. Jovens mães são especialmente afetadas por 

essa realidade, e, em geral, jovens de populações marginalizadas são mais 

impactados por essas questões, já que muitos se deparam com a necessidade 

de conseguir algum tipo de renda, ou a de abandonar a escola para cuidar de 

seus filhos (já que não possuem possibilidade financeira de terceirizar esse 

cuidado). Pode-se concluir que a estrutura da instituição escolar tradicional se 

mantém rígida e inflexível para atender às necessidades diversas de seus 

estudantes, o que por sua vez contribui para a exclusão escolar e reforça as 

desigualdades sociais brasileiras. 

É um consenso encontrado na literatura, entrevistas e no Encontro Anual 

Educação Já que o papel da escola no século XXI já não é mais o mesmo. 

Como apontado por professores e pelos próprios estudantes, a escola já não é 

mais tão necessária para a transmissão de informações – os jovens já possuem 

uma série de outros meios para isso. Seu papel, no entanto, está na 

compreensão crítica dessas informações, no questionamento, debate e 

também no aprendizado prático. 

 

b) Educação de Jovens e Adultos 

De acordo com muitos dos entrevistados, o aluno da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) é aquele que foi mais atingido pelas desigualdades 

educacionais e sociais brasileiras. Sua própria existência já evidencia essas 

desigualdades, já que explicita a inadequação da escola regular tradicional aos 

seus estudantes. Mesmo assim, a categoria é de certa forma ‘esquecida’, já 

que a prioridade absoluta de todas as políticas educacionais são crianças e 

adolescentes. Sendo assim, a desvalorização da modalidade faz com que, em 

muitos casos, não sejam reservados espaços, materiais ou até metodologias 

específicas a esta. Portanto, é recorrente que sejam trazidas a essa 

modalidade as mesmas práticas de ensino excludentes que contribuíram para 

que aqueles alunos estejam na EJA.  

Para os entrevistados da modalidade, muitas das práticas pedagógicas 

tradicionais já não são adequadas para crianças e adolescentes, mas estes 
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ainda conseguem se adequar a elas em muitos casos. O jovem e o adulto 

demandam outras práticas, já que estão em outro momento de vida e 

frequentam a escola por outros motivos. Isso precisa ser compreendido pela 

equipe docente para que adeque suas metodologias aos seus estudantes – o 

que nem sempre acontece, já que o engajamento e coesão da categoria vem 

diminuindo. 

 

c) Iniciativas educacionais inovadoras 

Algumas das queixas dos alunos em relação à escola dizem respeito a 

elementos que são tratados de outra forma nas iniciativas entrevistadas, 

notadamente a questão da escuta: enquanto os estudantes entrevistados 

afirmam não se sentirem ouvidos na escola, e considerarem o conteúdo 

transmitido distante de suas realidades, na grande maioria das iniciativas 

entrevistadas a aprendizagem se dá tendo como ponto de partida os interesses 

e demandas dos estudantes. São estes – em alguns casos em conjunto com a 

comunidade – que apontam os problemas, identificam os recursos que 

possuem e elaboram soluções. A roda é um elemento frequentemente 

presente, democratizando e facilitando a aprendizagem e a escuta. Diferentes 

formas de aprender se tornam possíveis – o aprendizado através da brincadeira 

ou do fazer prático -, especialmente em propostas fora do modelo escolar, 

como organizações populares. Em algumas das iniciativas existe flexibilização 

de turnos para alunos que precisam trabalhar; em outras há uma articulação 

com organizações comunitárias encarregadas da assistência social e 

acompanhamento das famílias. 

 

 

Diferenças de aprendizagem 

a) Ensino tradicional 
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É evidente que o modelo tradicional de ensino não abre espaço para 

diferentes formas de aprender, o que foi colocado por professores, alunos, e 

equipes das iniciativas entrevistadas. Isso causa desânimo em muitos alunos, 

e um sentimento de inadequação em outros, que se culpabilizam (ou são 

culpabilizados) por acharem que não conseguem aprender. Isso é um dos 

fatores que pode contribuir para a distorção idade-série, abandono escolar ou 

migração para a EJA, especialmente para jovens de classes mais pobres, mais 

fortemente colocados sob olhares e práticas patologizantes. Alunos de escolas 

de elite ou com mais recursos financeiros com dificuldades de adequação à 

escola tradicional podem acessar uma maior diversidade de intervenções ou 

acompanhamento profissional que os apoiem durante o processo escolar. 

Esse processo gera desigualdades dentro de sala de aula e também 

entre escolas, muitas vezes reforçando a precarização da educação pública e 

restringindo o acesso de alunos de populações marginalizadas ao mercado de 

trabalho. Em especial alunos e alunas negras, como destacado pela literatura, 

e moradores de favelas, como trazido frequentemente nas entrevistas, são alvo 

de estruturas e práticas discriminatórias. Além de uma forma de ensino que não 

os cativa, estes estudantes em muitos casos serão ensinados e cobrados um 

conteúdo no qual não se vêem representados e/ou que não encontram utilidade 

em suas vidas. Portanto, isso contribui para que muitos não encontrem sentido 

em permanecer na escola, contribuindo para a evasão ou exclusão escolar – o 

que, por sua vez, reforça as desigualdades sociais brasileiras. 

 

b) BNCC 

Alguns dos valores trazidos pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e presentes nos currículos analisados podem indicar uma abertura na 

educação brasileira para outras formas de ensino e aprendizagem. Dentre os 

valores almejados pela Base estão o protagonismo do estudante em seu 

próprio processo de aprendizagem e o respeito a todas as formas de aprender, 

o que poderia indicar uma transformação das práticas em sala de aula.  
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A Base Nacional Curricular Comum é frequentemente colocada como 

uma grande conquista em termos de política educacional brasileira – isso pôde 

ser visto especialmente durante o Encontro Anual Educação Já, onde diversos 

parlamentares, governantes e especialistas a celebraram como uma grande 

conquista para a educação brasileira.  

Esse discurso, no entanto, não se reflete nas falas dos professores e 

gestores entrevistados. Foram recorrentes nas entrevistas, tanto com 

educadores do CEJA Maré quanto com gestores de iniciativas educacionais 

inovadoras, receios ou críticas à BNCC. Muitos sentem que uma Base única 

não consegue abarcar toda a diversidade brasileira, já que escolas em locais 

diferentes possuem realidades e necessidades diferentes. Além disso, para 

muitos as exigências de conteúdo dificultam o trabalho de escolas que 

trabalham a partir das demandas concretas de seus alunos. Relatos de que 

professores e gestores precisam ‘manobrar’ por entre estas obrigações são 

comuns: dar conta do conteúdo exigido na Base sem deixar de tornar o ensino 

relevante para o aluno foi frequentemente relatado como um desafio. 

Na falta de uma reorientação nas formações docentes, avaliações 

nacionais ou nas cobranças por resultados feitas às escolas, o que chega da 

Base não são seus valores, mas sim suas exigências de conteúdo. As falas dos 

docentes entrevistados denunciam essa realidade: a BNCC em suas falas 

aparecia como um currículo de conteúdos, e não documento transformativo de 

valores e práticas escolares. Sendo assim, caso não ocorra um processo de 

diálogo e alinhamento entre valores presentes na Base, nos currículos e 

aqueles almejados pelas escolas, esta corre o risco de permanecer como um 

documento externo e distante de suas realidades, sem grandes transformações 

no dia a dia escolar. 

Portanto, mesmo quando os valores almejados na BNCC condizem com 

muitos dos aspectos presentes nas iniciativas inovadoras entrevistadas, muitos 

sentem que suas exigências de conteúdo não condizem com suas práticas, 

trazendo empecilhos para a concretização desses valores no dia a dia escolar. 
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c) Iniciativas educacionais 

As iniciativas entrevistadas, apesar de distintas, possuem aspectos 

comuns que apontam a formas de abranger e respeitar diferenças de 

aprendizagem.  

- Trabalho a partir das demandas dos estudantes, de acordo com seus 

interesses e necessidades. 

- Roteiros de estudo produzidos em conjunto com o estudante, respeitando 

seu tempo e ritmo de aprendizagem. 

- Avaliações realizadas pelo próprio estudante, em conjunto com este, e/ou 

de forma holística, avaliando não apenas conteúdo absorvido, mas o aluno 

como um todo. 

- Acompanhamento individualizado (tutorias), para entender as necessidades 

específicas de cada estudante e se necessário realinhar seu roteiro de 

estudo de forma a adequar sua relação com o conteúdo escolar a suas 

necessidades. 

- Diferentes formas de aprender: a partir de projetos, produção prática, 

brincadeiras. 

Portanto, pode-se dizer que nessas iniciativas o método de ensino se 

adequa ao aluno, e não o contrário, e isso permite a aprendizagem de todos. 

Essas diferentes práticas podem se concretizar nas iniciativas quando 

estas não estão atreladas a avaliações de escala nacional (no caso da EJA ou 

de movimentos populares) ou quando não pautam suas ações a partir da 

obtenção de resultados nessas avaliações.  

 

Escola e mercado de trabalho 

Há percepções diversas sobre qual deve ser a relação entre escola e 

mercado de trabalho, tanto entre alunos quanto entre professores 

entrevistados. Dentre as posições existentes, algumas se colocam contrárias 

ou hesitantes em relação à formação profissional na escola: 
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- É importante que exista essa discussão na escola, mas ela não consegue 

dar conta disso. 

- Devido a limitações de tempo, para abranger a qualificação profissional a 

escola precisaria deixar de lado discussões mais importantes. 

- O objetivo principal da escola deve ser a formação para a cidadania. Ela 

não é o espaço para formar para o mercado de trabalho – apesar de poder 

realizar parcerias ou indicar caminhos. 

Já outros vêem com bons olhos a presença dessa discussão na escola, já que: 

- Jovens não possuem espaços para pensar e planejar seus futuros, e muitas 

vezes não sabem como o que aprendem na escola pode ser utilizado. A 

escola pode oferecer essa discussão e orientar estudantes. 

- Muitos estudantes precisam trabalhar enquanto estudam para sustentar a 

si mesmos e suas famílias. 

- A discussão sobre trabalho é uma demanda forte dos estudantes, 

especialmente na EJA. 

Pelo que foi observado no evento, diversas figuras políticas e 

especialistas na área consideram que a educação é essencial para o aumento 

de produtividade e competitividade do país, e por isso seria imperativo o 

investimento no setor. No entanto, foi ressaltado por mais de um dos 

entrevistados que caso escolas que atendem populações marginalizadas 

operem a partir desta lógica, ou seja, formem para o mercado sem uma 

discussão mais ampla e aprofundada, elas estariam simplesmente formando 

mão de obra barata. O papel da escola seria, portanto, trazer essa discussão 

de forma crítica, para atender os anseios dos alunos sem deixar de cumprir sua 

função de promover conhecimento e questionamentos importantes. Isso 

poderia ser feito nas atividades escolares quando possível, ou através de 

parcerias com outras instituições – estas últimas foram apontadas como 

extremamente benéficas pelas escolas públicas, especialmente as de 

Educação de Jovens e Adultos. 
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Alinhamento entre política e realidade escolar 

Pode-se observar uma dissonância entre os discursos de gestores no 

poder legislativo ou executivo – governadores, prefeitos, secretários de 

educação, deputados e outros – e funcionários que trabalham ‘na ponta’ da 

educação pública, como professores, coordenadores pedagógicos ou diretores 

escolares, especialmente aqueles que trabalham em projetos inovadores e fora 

do modelo tradicional. Seja em relação ao papel da educação, seja sobre as 

prioridades no ensino, parece haver um desalinhamento nas expectativas e 

demandas desses atores. Como exemplo, pode-se citar a valorização de 

resultados em avaliações de componentes como matemática e língua 

portuguesa, tidos por muitos como indicadores da qualidade da educação no 

país e que são utilizados para elaborar e difundir políticas no setor. Escolas ou 

projetos orientados pelas demandas dos estudantes, alinhados às 

necessidades de suas comunidades, em geral não possuem preocupações 

conteudistas e não se pautam a partir de resultados. Provas não são utilizadas, 

ou então são utilizadas apenas como uma ‘foto’ de um momento específico, e 

não como representação do aprendizado de certo estudante. 

Foi expressado em diversas ocasiões, por pessoas em todos os níveis 

de atuação, a necessidade de maior diálogo, seja entre União e estados, 

estados e municípios, ou secretarias e escolas. Há uma falta de alinhamento 

entre as necessidades concretas das escolas, educadores e estudantes e as 

propostas elaboradas pelo poder público. Nesse sentido, a criação de um 

Sistema Nacional de Educação tem sido apresentada como forma de facilitar o 

diálogo e atribuir competências. 

  

O que enfrentam propostas inovadoras em educação 

a) Relação escola-família-comunidade 

Nos casos de escolas de ensino regular (Fundamental e Ensino Médio), 

quando não há um alinhamento entre família e escola em relação à proposta 

pedagógica da iniciativa, a primeira pode apresentar receios de que os jovens 
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não estejam aprendendo e passar a exigir resultados mais tradicionais. 

Quando, no entanto, há uma relação mais próxima entre família e escola, ou 

família e comunidade, estas podem se tornar grandes parceiras e contribuir 

para uma construção coletiva da escola. Essa relação se estabelece de forma 

mais orgânica quando a escola é construída a partir de iniciativas da própria 

comunidade ou com ampla participação desta. Quando o projeto da escola é 

trazido de fora, ou quando a comunidade ou as famílias são alienadas do 

processo de construção da proposta, criam-se conflitos e desentendimentos. 

Isso ocorre, dentre outras razões, porque propostas externas tendem a 

trazer soluções próprias às questões da comunidade (sejam educacionais, 

escolares ou outras) elaboradas sem a sua participação. Sendo assim, não 

consideram os recursos, práticas e estratégias que a comunidade possui – não 

valorizam o que ela tem, mas tentam suprir o que não tem. Essa aproximação 

corre o risco de facilmente tornar-se paternalista e criar uma relação distante e 

conflituosa. 

 

b) Relação escola-Secretaria 

Já no caso de Secretarias de Educação, é relatada uma relação mais 

distante, de cobranças e exigências. De acordo com os entrevistados, existe 

uma grande incompatibilidade entre os parâmetros e exigências de Secretarias 

de Educação e as propostas das escolas entrevistadas: diretrizes 

arquitetônicas que não permitem que se façam aulas em salões de estudo; 

cobrança de frequência por séries em escolas que trabalham por ciclos; 

atribuição de notas por disciplina em escolas que trabalham com um conceito 

construído coletivamente; entre outros.  

Isso em alguns casos possui como consequência uma cobrança 

diferenciada da Secretaria a essas escolas. Portanto, estas precisam elaborar 

estratégias para lidar com tais exigências e concretizar seus projetos. 

Em relação a aspectos mais práticos, como organização dos estudantes 

ou do espaço escolar, as iniciativas relataram uma série de estratégias: 
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algumas simplesmente não pediram permissão à Secretaria para alterar seu 

espaço e seu projeto (no caso de escolas que já existiam e foram 

transformadas). Para escolas novas, algumas apresentavam em sua 

documentação formas de funcionamento que não refletiam o dia a dia da 

escola, inclusive precisando simular o funcionamento tradicional em inspeções 

– mesmo que, de acordo com os entrevistados, a Secretaria soubesse o que 

realmente acontecia na escola. Outras, para conseguir que seu projeto real 

fosse oficializado, passaram por grandes dificuldades e resistência do poder 

público.  

Em todos os casos foram relatadas grandes dificuldades na aprovação 

do projeto da escola, havendo grandes resistências no reconhecimento do 

modelo pedagógico das iniciativas. Isso, para os entrevistados, fragilizava seus 

projetos. Diversas escolas relataram que apenas conseguiram a aprovação por 

haver algum membro da Secretaria ou Conselho de Educação que conheceu e 

gostou do projeto, se tornando um aliado e assegurando a aprovação – são 

relatos de apoio informal ou até mesmo de ‘canetadas’ por um secretário de 

educação. 

  

c) Relação escola-currículo 

Em relação ao currículo oficial, a sensação de que equipes dessas 

escolas precisam ‘manobrar’ por suas exigências é recorrente. É possível 

concluir que, para essas escolas, o currículo formal obrigatório não 

necessariamente abrange as demandas, necessidades e desejos dos 

estudantes. Para dar conta disso, escolas precisariam ir além do currículo, ou 

então criar outro tipo de relação com ele – o que é o que acontece em todas as 

iniciativas que trabalham a partir da demanda do estudante. A exigência de 

conteúdo oficial se torna, portanto, secundária à demanda concreta do aluno. 

As escolas mostram a mesma postura em relação a resultados em avaliações 

nacionais: se atingem as metas estabelecidas ou não é secundário à relação 

da escola com cada estudante e de cada estudante com seu processo de 

aprendizagem. 
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d) EJA 

Notadamente esse quadro se diferencia no caso da Educação de Jovens 

e Adultos. Os entrevistados atuantes nessa categoria relatam não receberem 

tamanha cobrança dos órgãos públicos. Isso ocorre por alguns motivos: 

primeiro, pela modalidade não estar atrelada a avaliações de larga escala, 

como a Prova Brasil. Segundo, pela própria desvalorização da categoria, 

fazendo com que seja, em muitos casos, ‘esquecida’ pelo poder público. Assim, 

alguns consideram que o descaso pela categoria em algumas situações pode 

se tornar uma vantagem, trazendo maior liberdade para que educadores e 

gestores adotem metodologias e práticas inovadoras. Por outro lado, isso só é 

possível apenas quando há uma equipe engajada e coesa na modalidade.  

 

Conclusões finais 

Diante desses relatos, é evidente que a forma atual de estabelecimento, 

certificação, acompanhamento e avaliação de novas escolas não oferece 

grande abertura para propostas que fogem do modelo tradicional. Dessa forma, 

escolas com propostas inovadoras encontram uma série de obstáculos tanto 

em seu estabelecimento quanto em sua relação cotidiana com órgãos públicos, 

tendo em vista que precisam elaborar estratégias frequentemente não 

convencionais para garantir seu funcionamento. Isso pode gerar atritos, 

desentendimentos e cobranças desproporcionais por Secretarias de Educação. 

Nesse sentido, alguns relatam Secretarias ou governantes ocasionalmente 

afirmando os benefícios dessas escolas em seus discursos, sem que esse 

apoio fosse refletido em suas práticas. A conquista de aliados, portanto, se 

mostra como essencial para a implementação de modelos fora do tradicional, 

já que convencionalmente não há espaço para que se concretizem. 
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Jovens Construtores 

Foi possível perceber que o Programa Jovens Construtores traz em sua 

metodologia alguns aspectos considerados positivos e que faltam ao espaço 

escolar. Alguns destes também estão presentes nas iniciativas entrevistadas. 

Entre eles, alguns mencionados pelos participantes foram: 

- A escuta: ouvir os estudantes, dar espaço para que coloquem suas opiniões 

e se expressem. 

- Maior horizontalidade entre educador e educando, gerando um ambiente 

que facilita a expressão dos participantes. 

- Acompanhamento individualizado a cada participante, facilitando o 

entendimento de suas singularidades e demandas. 

- Aprendizado através da prática e não apenas da transmissão de conteúdo. 

- Discussões sobre futuro realizadas a partir das circunstâncias concretas dos 

participantes. 

O Programa, portanto, traz em suas metodologias e práticas princípios 

considerados fundamentais pela BNCC, e proporciona o desenvolvimento de 

suas competências. Na edição do Jovens Construtores no CEJA Maré, foi 

percebida por professores uma grande mudança em alunos que participaram 

do PJC – em suas atitudes, posturas, confiança – o que, por sua vez, beneficiou 

a sala de aula, já que alunos mais participativos tornam as aulas mais 

interessantes. Além disso, alguns perceberam que os participantes do 

Programa ampliaram seus horizontes em relação a seus futuros, incluindo 

possibilidades que antes não existiam em relação a seus estudos ou outras 

áreas da vida. Para a equipe do CEJA Maré, o Jovens Construtores se colocou 

como uma parceria importante que pôde abordar aspectos que a escola não 

consegue abranger no seu dia a dia. 

É também importante ressaltar a baixíssima evasão de participantes na 

edição do PJC no CEJA Maré, o que foi colocado como um dos benefícios do 

Programa para a escola. 

Outro ponto trabalhado pelo Jovens Construtores que está presente na 

BNCC é a discussão sobre plano de vida e colocação no mercado de trabalho. 
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Para os participantes, foi importante ter um espaço onde pudessem discutir e 

receber orientações práticas sobre seus futuros. Para professores e 

participantes, foi importante não apenas a discussão sobre mercado de 

trabalho em si, mas o fato de que foi articulada com aspectos fundamentais nas 

vidas dos jovens, como território, gênero, raça e outros. Assim, foi possível 

integrar o processo de aprendizagem às realidades dos participantes.  

Em relação às possíveis articulações entre o PJC e a escola, vale 

ressaltar que para operar uma escola formal é necessário cumprir uma série de 

exigências do Ministério da Educação (como por exemplo possuir um espaço 

próprio). Relatos de iniciativas inovadoras mostram que estas encontraram 

grandes dificuldades para estabelecer suas propostas, conseguir um espaço 

adequado e validar seus projetos pedagógicos. Além disso, é necessário dar 

conta do currículo regular, o que pode trazer entraves à implementação de 

propostas inovadoras. Foi ressaltado nas entrevistas a importância de 

valorização da rede pública de educação brasileira, mas esta ainda não possui 

grande abertura para propostas fora do modelo tradicional. Já no sistema 

privado, seria necessário encontrar fontes de financiamento duradouras que 

garantam a independência do projeto; caso contrário, este corre o risco de se 

ver subitamente sem recursos financeiros. 

Ainda assim, o Programa possui valores, metodologias e práticas que 

podem favorecer tanto à instituição escolar quanto a seus estudantes. Entre 

eles, merecem destaque as discussões sobre plano de vida e mercado de 

trabalho articuladas às diferentes identidades dos estudantes e seus territórios. 

Além disso, o ganho em autonomia e protagonismo dos participantes do Jovens 

Construtores pode contribuir para uma melhor dinâmica em sala de aula, 

trazendo atitudes participativas e questionadoras ao dia a dia escolar. O PJC 

também possui uma alta taxa de retenção, o que pode beneficiar escolas na 

redução do abandono escolar. 

Sendo assim, torna-se pertinente pensar em formas de parceria com 

escolas, tendo em vista que esta é uma demanda de algumas instituições da 

rede pública - em especial de Educação de Jovens e Adultos. Existe uma 

grande demanda por programas com componentes de qualificação profissional 
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nessa modalidade, além de maior busca por parcerias, já que se trata de uma 

categoria que sofre com falta de recebimento de recursos.  
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